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Referat fra Bostederne Randers Syds pårørendemøde. 
Torsdag d. 29. aug. kl. 17.00 – 20.00 på Bostedet Høvejen. 

 

 

Deltager er: Ole Bach, Lisbeth Hansen, Tina Kongsbak, Karin Kuch-Nielsen, Anne-Lise Andersen, 

afd. leder Mette Krause og leder Hanne Vittrup 

Afd. leder Tove Adamsen deltager den første time. 

 

Referent: Mette    Ordstyrer:  Ole 

 

Kl. 17 – 18 Drøftelse af proces for den lokale Pårørendestrategien – jf. tidligere materiale 

fra vedr. Pårørendestrategi på Voksen Handicapområdet. (vedhæftet) oplæg ved Ole og 

Hanne 

 

Procesforslag er gennemgået. Vi drøfter, hvordan vi motiverer de pårørende til at deltage i en 

workshop, hvor vi vil arbejde med at omsætte strategien. En arbejdsgr. med de to formænd og 

leder på Botilbuddene i Nord og i Syd har lavet et oplæg til en indbydelse, som vi har 

kvalificeret. Vi vil afholde to arrangementer, et for Høvejen og et for Neptunvejs pårørende. På 

mødet deltager pårørende, medarbejdere og ledelse fra de to steder. Møderne afholdes på 

Aktivitetscenter Randers og faciliteteres af Gitte Truelsen.  

Vi holder Høvejens arrangement d. 25 september for Høvejens pårørende og d. 2 oktober for 

Neptunvejs pårørende. Begge arrangementer er i tidsrummet 17.00 til 20.00. Der serveres en 

sandwich og sodavand til arrangementet. 

 

Vi spiser en let aftensmad. 

 

1. Konstituering af det nyvalgte pårørenderåd. Herunder valg af formand og 

næstformand. Aftale tidspunkt for pårørendemøde. Oplysninger og billeder 

til pårørenderåds brochure, underskrive samtykke. 

Konstituering:  

Formand   Ole Bach blev valgt 

Næstformand  Tina Kongsbak blev valgt 

Ulla Busch er 1 suppleant 

Marianne Sloth Sørensen er 2 suppleant 

 

Aftalte omkring mødedatoer: næste møde bliver uændret 7/11-2019 kl. 19.00 – 21.00 

I 2020 bliver det  

Torsdag d. 30.jan. kl. 19.00 – 21.00 på Høvejen 

Torsdag d. 23. april kl. 19.00 – 21.00 på Neptunvej 

Onsdag d. 3. juni kl. 19.00 – 21.00 valg til pårørenderådet 

Torsdag d. 03.september kl. 19.00 – 21.00 på Høvejen  

Torsdag d. 12. nov. Kl. 19.00 – 21.00 på Neptunvej 
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2. Evaluering af valgmøde arrangementet 6.6.19 kl. 19.00 på DAC aktivitetscenter 

Randers.  

Et godt arrangement, rart med en rundvisning på Aktivitetscenteret Randers, spændende oplæg om 

Mit liv min plan. En borgerfortælling kunne være anbefaleseværdig. Oplægget var vedkommende 

for de unge borgere. Godt, at der blev sendt en remindere ud, om at huske at tilmelde sig.  

 

   

3. Orientering fra ledelse og udvalgsmedlemmer: 
- Fra beboerrådet. Borgerne på Neptunvej er særligt optaget af at få nye møbler i 

cafeen. Borgerne på Neptunvej har modtaget 10000 kr. fra en pensionist forening, 

og der drøftes nu, hvad pengene skal bruges. Beboerne klipper billeder ud af, hvad 

de kunne ønske sig og tager med til næste møde. 

På Høvejen er sommeren evalueret, der har været stor tilfredshed. Sommerfesten 

blev evalueret, de synes det var rart med noget hver for sig i enhederne samt at 

lave noget fælles til sidst. 

 

- Samarbejde med LEV. LEV er frem over sponsor for Handicap festivalen.    

- Sommeraktiviteter på Bostederne Der har været forskellige sommeraktiviteter. 

Pårørenderådet stiller sig til rådighed til sommerarrangementet i 2020. 

- Borgere ind- og udflytninger På Høvejen er der flyttet to borgere og to nye er på 

vej ind. På Neptunvej har de taget imod en ny borger d 1. og d. 15. august. 

- Status på besættelse af stillinger på Bostedet Neptunvej. Der er 3 medarbejder 

på vej tilbage fra barsel, der er to ledige stillinger som opslås i næste uge. 

- Socialtilsynsbesøg på Bostedet Høvejen og Dagtilbuddet AC. Der har været 

tilsyn på Høvejen, de har talt med både ledelse, medarbejdere og borgere samt 

enkelte pårørende. Hus 1 er forhåndsgodkendt til pgf 107 fremfor pgf 108 ved nye 

indflytninger. 

- Seneste nyt fra udvalgsmedlemmerne. 
Der vil fra September måned være et håndboldhold for vores borgergruppe, Tina 

Kongsbak er træner. Randers Kommune vil være behjælpelig med at udbrede 

informationen.  

- Status budget 2019 
Vi er ¾ år henne og budgettet ser ud til at balancere i område syd. Der forventes et 

samlet underskud for hele handicapområdet. 

 

- Status på budgetforhandling 2020 
Budgetforhandlingerne er udsat pga. folketingsvalget 

 

4. Generel orientering om, hvordan Nødkald fra beboerne skal håndteres af 

personalet på Neptunvej og Høvejen. 
Vi betragter nødkald som et kald om at en borger har brug for hjælp og at borgerne 

selvfølgelig får den hjælp de efterspørger. Medarbejderne er vidende om, at de skal gå 

med telefoner og kan dermed også modtage kaldet fra borgerne. Der undersøges 

omkring teknikken, så nødkald viderestilles til en anden telefon/medarbejder. 



Bo- og aktivitetstilbuddene  
Randers Syd 
Bostedet Neptunvej   
Bostedet Høvejen 
Dronningborg Aktivitetscenter 
Randers Kommune  
 

 

 

3 

 

 

 

Punkter til næste møde d. Torsdag d. 7. nov. Kl. 19.00 – 21.00 på Neptunvej 

 

 

- Ny kvalitetsstandard vedr. tilkøb af ledsagelse på Socialudvalgsmøde. 

- Samtykkeerklæringer fra borgerne/værger jf. Persondataforordningen. 

- Forskningsprojekt ”Værdiskabende udvikling af organisatorisk samspil” 

 
 

 

 


