
Referat fra mødet i Brugerpårørenderådet, Antvorskov plejecenter den april 26. 2018. 

Referent. Birgit J. 

Dagsordenens punkt.: 

1.  Godkendelse af dagsordenen                Godkendt 
2.  Godkendelse af referat                             Godkendt 
3. Orientering fra Ældrerådet                      Birgit orienterede om  ældrerådets høringssvar vedr. 

Værdighedspolitik, hvor ældrerådet foreslår, at der afholdes 
dialogmøde med inddragelse af relevante fora bl.a. bruger-
pårørenderådene. Høringssvaret vil komme på ældrerådets 
hjemmeside. 
Der er afholdt temamøder om forebyggelse af fald og 
faldulykker. Der var stor interesse og mange deltagere i 
møderne. Ældrerådet påtænker at afholde endnu et over 
emnet, stedet bliver Skælskør. 
Ældrerådet gennemfører pt en rundtur til kommunens 
plejecentre, dagscentre, genoptræningscentre. De indtryk vi 
får om bl.a. tilbud om aktiviteter for beboerne på 
plejecentrene, drøfter ældrerådet senere på året. På 
Antvorskov er der som bekendt et rigtig fint udbud af 
forskellige aktiviteter beboerne kan vælge at deltage i, og 
der er tillige en aktiv og kreativ venneforening, der støtter 
flot op omkring plejecentret m.v.                                                                         

4. Siden sidst på plejecentret                     Erik Juhl orienterede om at arrangementer omkring  
Erik orienterede fra plejecentret 40 års fødselsdag 6-4-18. 
En stor begivenhed med en dag der fra morgen til sen aften 
forløb fantastisk flot. 
Åbent hus med brunch fra kl. 9,30. Underholdning 11,30-
12,30 (Kirsten Siggård og Dario Campeotto). Fest om 
aftenen. 
I 2018 bliver der gennemført flere store begivenheder.  
Der er 4 medarbejdere der har 25 års jubilæum og 1 
medarbejder der har 40 års jubilæum.  
Maj måned står også i festens tegn. Susanne Lana, Det hvide 
kor, bankospil. 
Den 23.6.18 er der fra kl. 17,30 Sankt Hans fest på 
plejecentret. Tilmelding nødvendig. 
Onsdag den 4.7.18 kl. 11,30 er der grisefest i haven. 
Tilmelding nødvendig. 
Erik orienterede kort om budget/regnskab, hvor der aktuelt 
arbejdes på, at undgå at afhjælpning af kommunens 
underskud i hjemmeplejen får negativ indflydelse på 
økonomien til  plejen af beboerne plejehjemmet. Et 
underskud i kommunens hjemmepleje, skal ikke belaste 
økonomien til plejen i plejecentre. 

5. Evt. Intet  
6. Næste møde Dato meldes ud senere. 
 


