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Beboerne i Lundehavens Ældreboliger
Dato: 11. april 2019
Tlf. dir.: 4477 1980
Fax. dir.: 7262 0194
E-mail: dwax@balk.dk
Kontakt: Malene Svalling Westh

Referat

Beboer-pårørende møde i Ældreboligerne
Torsdag 4. april
Kl. 16.30-17.30

1. Velkomst ved Plejecenterleder Charlotte
Charlotte byder velkommen og introducerer Lolan Ottesen, som er
deltagende fra Social- og Sundhedsudvalget.
2. Nyt fra Lundehaven
o Brandtilsyn på plejecentrene
Der har været ekstra brandtilsyn på plejecentrene, grundet
en brand på et plejecentre i Jylland. I første omgang blev vi
bedt om at fjerne alle møbler fra fællesarealerne, derfor har
der i en kortere periode været meget tomt. Her på Lundehaven har vi sprinkleranlæg, brandalarmer og varmeføler, og
dermed er vi bedre sikret end andre plejecentre. Vi er i gang
med at søge om dispensation, således at vi forsat må have
stole og borde stående i flugtvejene, hvis de ikke er
lavet af brandbart materiale. Vi håber snart, at have hyggelige kroge til beboerne. Der er stor politisk bevågenhed fra
politikerne og fra Social- og Sundhedsudvalget også.
o Fællesskabssindsatsen ved Charlotte
Ensomhedsindsatsen handler om at afhjælpe ensomhed
blandt ældre borgere som kommer udefra og dermed også
beboerne i Ældreboligerne. Vores aktivitetsmedarbejder Rose
skal bruge 50 % af sin tid til ensomhedsindsatsen.
Det betyder, at aktiviteterne kan mærkes
hos beboerne på plejecenteret. Det er hjemmeplejen som opspore ensomme borgere, som nu får muligheden for at del-

tage i aktiviteter her på Lundehaven. Det er ved eftermiddags aktiviteterne, hvor borgere ude fra bydes velkommen
og kan komme og deltage. De fleste formiddags aktiviteter er
kun for plejebolig-beboerne på Lundehaven.
Ældrebolig-beboerne på Lundehaven er rigtig gode til at
bruge cafeen på Lundehaven og det er super at se.
o Opkrævning for aktiviteter mm. ved Charlotte
Vi har ikke en aktivitetskonto mere, da vi ikke må administrere beboernes penge. Derfor skal beboerne selv betale for
nogle af de aktiviteter de deltager i, og vil blive opkrævet på
beboerregningen. Dette er en overordnet beslutning, som vi i
C-SS skal følge.
4. Nyt fra beboerne/pårørende
 Problemer med elevator
Der er skrevet til Baldersbo.
Charlotte beklager og fortæller, at det har været en periodisk
fejl. Det betyder, at den dukker op igen og igen, men at fejlen
først kan ses, når den opstår. Fejlen er nu fundet og den er lavet. Elevatoren er i orden nu.


Nøgle til port ved ÆB nr. 12 ud til Ringtoften
Charlotte undersøger om der er mulighed for at lave en samlet
nøgle til dette og undersøger også hos Baldersbo.

5. Eventuelt
 Lundehavens hjemmeside
Hjemmesiden fremvises for de fremmødte. Der er god information på den.


Kvalitets- og Udviklingssygeplejerske Maria Johannesen
Maria er kvalitets- og udviklingssygeplejerske i Lundehaven og
har kontor i ÆB nr. 10 ved vaskeriet.
Hun skal fungere i hele huset, men har sted i nr. 10.



Lokaler i det gamle daghjem
Der skal være praktiserede læger i de gamle lokaler.

Charlotte takker for et godt møde.
På gensyn i november måned.
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