
  

Blomstergården 
 
Dagsorden til Brugerpårørenderådsmøde  
Onsdag d. 28. februar 2018 kl. 14 - 16 
 
Afbud: Anni 
Referent: Christina 
Pkt. 1.   

b. Godkendelse af dagsorden 

c. Godkendelse af sidste referat  

 

b. Godkendt 

c. Godkendt 

Pkt. 2.  

Evaluering af Frivillige på 
Blomstergården 

I julen 2017 forsøgte vi at annoncere efter frivillige til 
julens forberedelser og fest. Det gik ikke helt så godt, 
som vi håbede på. Vi annoncerede tæt på jul. Der kom 
5 til opstartsmødet, der alle ønskede at være frivillige. 
Da julen oprandt, var der desværre kun to tilbage. Den 
ene meldte fra efter første gang, den anden dukkede 
ikke op.  

Der spørges til om det kunne være en god ide at søge 
igen. Evt. via frivillighedskonsulenten i Slagelse.  

Der er forslag om at opgaven kan være mere konkret. 
Fx kan der søges til højtlæsning, gåture eller andet. 

Det kræver at der er en koordinator/tovholder, der kan 
være behjælpelig med at fordele opgaver. 

Det vil give størst mening, hvis de frivillige bliver 
tilknyttet en afdeling. Derudover vil det være ønskeligt 
at de frivillige vil deltage i arrangementer. 

Jane Kaae tager kontakt til frivillighedskonsulenten, og 
ser om de kan hjælpe os. 

Pkt. 3. 

Sommeraktivitet/fest 2018 

Det var en succes med OL-fest sidste år. Det kunne 
udbygges med en spillemand. Klovnen Kiki kunne være 
en del af OL. Vi finder en dato, og melder dette ud. 

Der er ønske om mere musik, det kunne være en slags 
”picnickoncert”, brasskoncert, musikskolen. 

Pkt. 4. 

Orientering og spørgsmål fra 
borgere 

Aage spørger til aktivitetspakken, da den sidste år var 
ved at løbe tør inden jul. Pakken styres via budgettet. Vi 
holder øje med kontoen og gemmer penge til hele året. 

Der spørges til nye glas, da de nuværende splintres og 
plastikglassene bliver meget grimme af 
opvaskemaskinen. Jane kigger efter nye. 

Aage efterspørger en mindre tavle, hvor man kan skrive 
dagens aktiviteter. B og D har whiteboardtavler, der 
indkøbes ligeledes til hus E. 

Der efterlyses en kontaktpersonsliste i hus E. 



  

Pkt. 5.  

Orientering og spørgsmål fra 
pårørende 

Vi er overgået til YouSee. Det betyder at huslejen er 
blevet billigere, og der derudover bliver opkrævet 
særskilt til YouSee. 

I opstartsfasen har alle fået den store pakke. D. 9. 
marts ændrer dette sig. Der er uvished om det bliver til 
den lille eller store pakke. Jane Kaae undersøger sagen, 
og melder tilbage. 

Arnes hustru spørger om der er mulighed for den store 
pakke i fællesrummet. Dette bringes videre til 
Afdelingsbestyrelsen. 

Der spørges til brug af intelligente bleer, vi benytter 
fortsat disse, bl.a. ved kortlægning af toiletbehov. 

Der spørges til rengøring. Som udgangspunkt gøres der 
rent hver 14 dag. Ole fortæller han får gjort rent hver 
uge  

Vi er i denne tid lagt ned af influenza på 
Blomstergården. Nogle dage har der været op til 15 
influenzaramte. Det har betydet, at vi har prioriteret at 
varetage plejen. Der spørges til ansvaret for at sæbe, 
sprit osv. er fyldt op og fungerer. Det er 
kontaktpersonen der er ansvarlig for at der er styr på 
lejligheden. Kontaktpersonen kan henvende sig til 
servicepersonalet og bede dem om hjælp. 

Pkt. 6.   

Orientering og spørgsmål fra 
Ældrerådet 

Velkommen til vores nye repræsentant fra Ældrerådet 
Connie Hyldal. 

Der er udvalgsmøde på tirsdag, hvor der skal drøftes 
pulje til øget bemanding i hjemmeplejen og på 
plejecentre. 

Ældrerådet afholder temamøder om aktuelle emner for 
ældre borgere. 

Temamødet om ”Stop tyven” er afholdt. Næste 
temamøde er ”Den svære beslutning”, vedr. testamente 
og arv. 

I forlængelse af strategi for Bomiljøer, skal der 
foretages brugerundersøgelse af både borgere og 
pårørende. Ældrerådet har tilbudt at komme og hjælpe 
vores borgere med at udfylde et spørgeskema. 
Pårørende vil på et senere tidspunkt kunne svare.  

Ældrerådet vil komme på besøg på plejecentrene i 
kommune. 

 



  

Pkt. 7.  

Orientering fra ledelsen, 
herunder økonomi 2018 

Vi er i gang med et kompetenceløft på demensområdet. 
I 2018 har vi ca. 80 medarbejdere på demenskursus.  

Vi fortsætter i 2018 med klippekortsordningen. I år 
svarer det til 40 min om ugen til aktiviteter, samvær, 
lægebesøg m.v. 

Budgettet for 2018 er lagt. Der er ikke plads til de store 
udskejelser, men vi håber at der alligevel bliver plads til 
gode aktiviteter for borgerne. 

Pkt. 8.  

Eventuelt 

- 

Pkt. 9.  

Næste møde 

Tirsdag d. 29. maj 13.30-15.30 

Pkt. 10.  

Kl. 15.00 – 16.00 vil læge Bo 
Lindberg holde oplæg omkring 
livsforlængende behandling 

Pjece fra styrelsen for patientsikkerhed er udleveret. 

      


