15/8-19

Referat af familierådsmøde den 15.
august 2019.
Punkt 32 Valg af ordstyrer.
Finn er ordstyrer.

Punkt 33 Valg af referent.
Gitte Bjørnestad er referent.

Punkt 34 Godkendelse af denne dagsorden.
Dagsordenen er godkendt.

Punkt 35 Godkendelse af referatet fra sidste møde.
Referatet er godkendt.

Punkt 36 Ledelsen/administrationen.
Opfølgning fra sidste møde: Er der nyt i denne sag?
a. Vi er i dialog med Holbæk kommune om at få lagt gulv på indgangen.
Susan, beboerne og familierådet har et ønske om, at gulvet oven over hovedindgangen, på 1. sal
udbygges, så det er muligt at sidde der, ligesom det er muligt på de to øvrige sider. Det vil derved
være muligt at se ned i Foyeren, hvor flyglet står – eller ud ad vinduet til parkeringspladsen. Det
glæder vi os til. Kent har sagen.
For at opfylde beboernes ønske om at få forlænget gulvet over indgangen på 1. sal, er vi i dialog
med hovedkontoret, så udgiften dækkes via overskuddet for boligerne, vi er i dialog med
arkitekterne og Holbæk Kommune. Pris på opgaven er ca. kr. 260.000,00. Holbæk Kommune har
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set tegningerne og ønsker en ny tegning fra arkitekterne, da den første tegning ikke kan
godkendes. Kent tager sig af den videre dialog med arkitekterne og Holbæk Kommune.

Punkt 37 familierådet.
a. Overdækning af atriumgården.

Næste projekt/ønske er en overdækning af atriumgården, til glæde og gavn for beboere,
personale, borgere og andre brugere af huset. Punktet her skal føres videre fremadrettet.
b. Tilgængelighed. Døre og adgangsforhold.

Der er problemer for kørestols- og rollatorbrugere omkring åbning af branddøre når de
lukkes.
Branddørene har været lukket og det har givet problemer for nogle af beboerne.
Branddørene skal fremover være åbnede. Da der kan være problemer for beboerne at
komme ud, kan der måske etableres en anordning ud til terrasserne, da der kan være
problemer for beboerne at komme ud. Døren til trappen på 1. salen, skal være lukket
permanent af sikkerhedsmæssige årsager. Hoveddøren er lavet til beboere ramt af
demens. Det kan ind imellem give lidt problemer, da nogle får trykket på nødknappen. I
det store og hele fungerer knappen. Nødknappen kan kunne nås af folk på to ben og med
velfungerende fysik. Vi vil forsøge og få sat en gennemsigtig kop på.

Hverdagsindtryk – pårørendes oplevelser af hverdagen.
Ønske om ekstra information til beboerne om diverse aktiviteter. Vi følger op herpå. Ved
sommerferie og til jul vil der komme dobbelt aktivitetsplan ud. Madplanen vil udkomme
hver måned.
Vi har været udfordret af, at vi ikke har kunnet få kvalificeret personale – et problem de
fleste plejecentre har. Vi har nu været heldige at få ansat uddannet personale i både
dagvagt og aftenvagt.
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c. Procedure i forhold til fysioterapeut og valg af udefra kommende servicefunktioner

Orientering. Der har været problemer med en fysioterapeut, der har sendt faktura til en
beboer, men ikke har ydet behandling til beboeren. (Privat behandling/ikke en visiteret
behandling). Pårørende har kontaktet klinikken. Ellers generel tilfredshed med de
visiterede genoptræningsplaner.
d. Forslag til aktivitetsdag – hele huset. Alzheimer foreningen kan kontaktes om emner f.

Planlægning af 2020.
Godt at få aftalt nogle aktiviteter, så man ved, hvad der skal ske af aktiviteter i løbet af
året og på hvilke tidspunkter. Pleje- og dagcenteret har hver deres eget årshjul, hvor
aktiviteterne er oplyst. Gerne et samarbejde/oplysning omkring årshjul 2020, sammen
med familierådet. Tages op på næste møde.
Demenscafeer er en god ide, som vil fortsætte. Pia P. sygeplejerske (demensvejleder) har
primær kontakt med beboerne og Marianne B. plejehjemsassistent (demensvejleder) har
primær kontakt med dagcenterbrugerne.

Punkt 38 Aktivitetsrådet/dagcenteret.
Vi har mange frivillige, der kommer i huset. Vores frivillige chauffører har været på inspirationstur.
Stina er ansat som ny klippekortsmedarbejder foreløbig indtil d. 31/12-19.
Hyggeklubben har brugt midler fra nogle dukker, der er solgt, til indkøb af alkohol. Nu er dukkerne
solgt og de efterspørger nu familierådet om midler til at købe lidt alkohol indimellem.
Familierådet har afslået. Der kan ansøges/bevilges om materialer til aktiviteter. Når Susan ikke er i
huset er Maiken stedfortræder med samme ledelseskompetencer.
Nyt kalenderformat er delt mellem dagcenterets faste program contra særlige arrangementer.
Huskeugen i uge 38 er en aktivitet, som Holbæk Kommune har igangsat. Vi byder ind med mange
aktiviteter, som vi har/bruger på Tysingehave. Dagcenteret har det færdige program. Programmet
vil blive publiceret i beboer bladet.
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Punkt 39 Gode ideer til nye initiativer.
Punktet er her som et fast punkt. Finn vil gerne komme og fortælle om sporvognsmuseet.
Relevante spil i teamsne, der passer til beboerne. Flere frivillige hjælper med spil.
Hvis familierådet vil investere i diverse spil, så kan Stina (dagcenteret) være behjælpelig hermed.

Punkt 40 Evt. nyt om Orangeriet.
Samarbejde med Ingrid og Marianne (fra familierådet), hvor man mødes hver 2. måned. En mappe
ønskes udarbejdet i forhold til aktiviteter/pleje, der skal foretages i løbet af et år i orangeriet.
Der er et ønske om at fjerne en halv flise ved hvert hjørne (ved vindrueplanterne). Dette
imødekommes ikke, da vandet automatisk løber ind udefra. Der er købt et Cedertræ til
atriumgården som skal erstatte den guldregn, der nu er fjernet fra atriumgården.

Punkt 41 Familierådets besøg i Svendborg – nye ideer.
a. Hvordan kommer vi videre? Opfølgning fra sidste møde.
Pia syntes det ville være godt, om man kunne flytte direkte fra beskyttede boliger til Plejehjem. Og
Susan bakkede dette op - havde forslag om at der bygges ud omkring Tysingehave – med
seniorboliger. Familierådet synes, at det lyder som et godt forslag.
Er der nyt i sagen?
Vi har desværre ikke indflydelse på ovennævnte. Holbæk Kommune går nu i gang med at bygge 60
nye ældreboliger i Holbæk.
Levende høns. Selvom levende høns vil være til stor glæde for beboerne, kan vi på nuværende
tidspunkt ikke anskaffe disse. Det kræver helt særlige betingelser, og det er også et stort arbejde
at passe. Derfor anskaffes der indtil videre ikke levende høns til Tysingehave. Susan oplyste: Vi
taler p.t. om indkøb hund/kat på Tysingehave. Dette bliver drøftet på næste personalemøde på
Tysingehave. Birthe nævnte, at man bør sikre sig, at der ikke er beboere, som er allergiske over for
kat/hund.
Vi har nu fået hankatten Simba. Han tilbringer det meste af sin tid i team 4, men er nu også lidt på
vej rundt i huset.
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Punkt 42 Kommende fester, fra referatet af familierådsmødet 31/1-2019.
19/9-2019 Høstfest
Nedsættelse af festudvalg. Forslag til menu – og forslag til underholdning – en anden dag.

Menuen bliver flæskesteg samt æblekage. Festudvalget består af Ingrid T., Marianne A., Inger,
Dorthe og Mette. Tilbagemelding ønskes i forhold til, hvad folk skal hjælpe til med i de forskellige
teams.
13/12-2019 Julefest.

Det fungerede rigtigt godt med buffet frem for en platte, hvilket formentlig gentages i 2019.

Evaluering af Sankt Hansfesten.
Savnede en plan B – da det begyndte at regne rigtig meget på dagen. I 2020 vil der både være en
plan A og en plan B.

Punkt 43 Anskaffelse af flere høns (i beton) m.v. Opfølgning fra
sidste møde.
a. Drøftelse af anskaffelse af flere høns, kyllinger, haner
De hvide høns kostede kr. 549,00 pr. styk og kyllingerne kr. 99,00 pr. styk og hanerne
koster kr.
799,00 pr. styk.
Vi talte på sidste møde om både brune og gule og nogle, som ligger på æg.
Det er til stor glæde for beboerne med hønsene, og vi har Susan Andreasens opbakning til at
anskaffe disse.
Vi skal drøfte hvor mange flere vi ønsker til Tysingehave. Og søge en særbevilling i Holbæk
kommune af §18-midlerne.
Familierådet ville have søgt om ekstra penge. Det var desværre for sent at søge om en
ekstrabevilling til særskilte anskaffelser for 2019. Vi skal derfor drøfte anskaffelse af hønsene ud af
de midler, vi allerede er tildelt for 2019, hvis der er tilstrækkeligt med midler.
Der indkøbes for kr. 2.500,00 - til høns. Det aftales at de sættes om ved orangeriet, på friland.
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Punkt 44 Eventuelt
Opfølgning fra sidste familierådsmøde: Damerne i team 3 ønsker sig en kikkert. Tages med til
næste lokale beboer/personalemøde.
Ønske om af familierådet indkøber en kikkert. Kirsten laver oplæg til anskaffelse af kikkert (til
beboerbladet).
Skilt – ”hund i snor” - ved søen blev drøftet.
FORS ejer området omkring søen. Vi kan ikke sætte skilt op.
Kent tilbyder at lave piktogrammer til at sætte på bænkene omkring søen.
Familierådet vil sørge for underholdning i oktober. Datoer undersøges af Maiken og Kirsten.

Punkt 45 mødedatoer for 2019
Formøde til familierådsmødet i november torsdag d. 31. oktober 2019 kl. 17.00.
Familierådsmøde 4. kvartal torsdag den 14. november 2019 kl. 13.00.
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