PLEJECENTRET ANTVORSKOV
Selvejende institution
Antvorskov Allé 1, 4200 Slagelse
www.slagelse.dk/Antvorskov

Referat fra Bruger- og Pårørenderådet
Til medlemmerne af Bruger-Pårørenderådet for Plejecentret Antvorskov, samt afdelingsledere
Inge Marie Andersen og Heidi Sundman
Ingen afbud.
Referat fra mødet 16. januar 2020 i Bruger-pårørenderådet
Velkomst
Forstander Pernille bød velkommen med ønsket om et godt nytår.
Velkommen til nye medlemmer af BPR: Beboer Kaj Ove og beboer
Edith, og til pårørende Lissi
1. Godkendelse af
Godkendt
dagsorden
2. -do- af referat
Godkendt
3. Orientering fra
Birgit Jørgensen orienterede kommende aktiviteter, bl.a. et
ældrerådet
borgermøde om Den 3. alder-gør den til livets bedste, det sker i
februar og bliver annonceret. Birgit fortalte om, hvad et ældreråd er,
og hvad rådet beskæftiger sig med og hvor rådet søger t få
indflydelse på de beslutninger der træffes politisk vedr. kommunens
ældre. Der var en god dialog om f.eks. hvad værdighedsmidlerne blev
anvendt til. Midlerne kommer fra staten, og kommunen kan så
beslutte hvad de skal bruges til. F.eks. klippekortordningen, flere
tilbud om aktiviteter i plejecentrene mv
4.

Siden sidst på
plejecentret
Pernille
orienterede
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I 2019 har der været rigtig mange arrangementer både internt i huset
og også ud af huset med ture o.lign.. Der har været en meget fin
tilslutning til arrangementerne. Julemiddagen havde f.eks. knapt 100
deltagere og til Nytårmiddagen var der omkring 75, der deltog. Også i
2020 vil der blive mange arrangementer.
Året er begyndt godt med Nytårskur, hvor vi fik ønsket hinanden
Godt Nytår. I februar den 22. kommer fastelavnsarrangementet, og
den 10.3.2020 bliver der forårsfest. Huseftermiddagene og samværet
om bankospil er på plads, og den 2.4. er der fødselsdagsfesten at
deltage i. Sct. Hans ”fyres” af den 23.6. med et arrangement. Og så
kan vi ses frem til ”grisefesten” der holdes i august.
Der kommer nærmere information om hvert af disse arrangementer
om tid og sted o.s.v.
Pernille oplyste, at der vil ske en opgradering af nødkaldene, men at
beboerne ikke bliver berørt af det. Det retter sig imod den teknik der
skal bruges fremover til at modtage kaldene. Det er en forbedring for
medarbejderne.

Fax. 58 52 94 14

SE.Nr. 83 43 58 28

PLEJECENTRET ANTVORSKOV
Selvejende institution
Antvorskov Allé 1, 4200 Slagelse
www.slagelse.dk/Antvorskov
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Der planlægges en renovation af ventilationssystemet visse steder,
når økonomien tillader det.
Den 25.2. kommer der sundhedsfagligt tilsyn (det er fra styrelsen for
patientsikkerhed)
Birgit spurgte til klippekortordningen. Den fungerer godt, og det
overvejes pt om styringen/afrapporteringen kan forenkles. Men
ordningen benyttes fint.
Plejecentret får fibernetadgang, herefter vil det vurderes hvilke
muligheder det kan give.
Der var en fin dialog om fremtidige muligheder for at kunne benytte
TV

5.
6.

Eventuelt
Næste møde

./.
27. april kl. 10.30

Venlig hilsen
Pernille Rolsted
Forstander
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