Dato
01.april 2022

Beboer/Pårørenderådsmøde
Deltagere: Steen (formand), Tommy, Maiken, Unni, Camilla,
Susan, Marie Louise & Pernille (referent)

HANDICAP OG BOTILBUD
MØLLEHAVEN
DEN 31.03.22
KL.17.30-19.00
STED:

1. Referat godkendt fra sidst.
Referatet godkendt
2. Ny ledelse i Handicap og Botilbud, herunder ny leder af Møllehaven.
Kort info om den nye ledelses konstellation. Afdelingsleder er konstitueret frem til
30.06.22, så snart der er nyt vedr. ansættelsen, meldes det ud.
3. Personalesituationen.
Kort orientering: Udlånt personale fra Flad, bliver i Høj.
Ny medarbejder starter i Flad den 01.04.22.
Når personale fra Høj vender retur, bliver det i Flad.
4. Botilbudsviften.
Kort drøftelse, intet nyt at benævne.
5. Det gode pårørendesamarbejde.
Handicap er ikke længere en del af dialogmødet.
Britta indkalder BP. Formændene.
6. Budget 2022.
Der er ikke noget specifikt at nævne, udover de gængse besparelser.
7. Status vedr. Covid-19 situationen.
Vi håber på at alle restriktioner ophører snarest.
Stor ros til personale for at håndterer Corona udbrud, samt stor ros til beboerne
for at tage isolation med ro i sindet.
8. Beboernes punkt.
Status på info skærme: Alle plantegninger er fremsendt til
velfærdteknologikonsulenten, så vi afventer nyt vedr. tidspunkt for opsætning.
Brandmateriel er flyttet, således at der er klar til ophæng af skærme
Ønske om blomster til stuerne i Høj: Tages op på husmødet, indkøbes på
Højagergård.
Aktiviteter til udendørsbrug: Det tages op på husmøderne, hvilke specifikke
ønsker der er.
9. Opfølgning på mobiltelefon i Møllehaven.
Er effektueret.
Der er viderestilling fra fastnet til mobil, så man ringer bare fortsat på fastnet.
10. Bygningsvedligehold.
Der er kommet et godt samarbejde i gang med LEV.
Flere ting er effektueret.
Sætningsrevne i Flad udbedret, ny varmt vandbeholder på vej til Hus1, træ
beskåret så det ikke rammer tagrende i blæsevejr, ny dørpumpe på dør i Hus1.
11. Beskæring af træer & affaldsordning
Møllehaven skal selv, via vej & park, sørge for at få beskåret træerne.
Afdelingsleder rekvirerer vej & park, til kraftig beskæring af træerne omkring
Møllehaven.
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Der vil blive etableret en ny affaldsgård, således at der er plads til at rumme den
nye kommende affaldsløsning.
Grundejerforeningen har taget et lån, med henblik på at udvide/lave nye
affaldsgårde i hele udstykningen, således at den nye affaldsordning kan
effektueres i forhold til gældende retningslinjer herfor.
Da LEV er grundejer, er det dem som er ansvarlig i forhold til dette.
12. Sundhedsfaglige ydelser i Møllehaven.
Afdelingsleder har haft møde med sygeplejersken, opgaven er fortsat i proces.
Nyt møde afholdes i juni 2022.
13. Regler for adgang til beboernes lejligheder.
En gang årligt søger personalet samtykke hos den enkelte beboer, med henblik
på at må tilgå deres lejligheder, hvis der kommer vinduespudser, håndværkere,
skal aflæses måler ect.
Samtykke SKAL oprettes i Cura.
Borger skal ALTID adviseres hvis der bliver behov for at tilgå deres lejlighed, når
de ikke er hjemme.
Det bestræbes, at borgers lejligheder kun tilgås når de er hjemme.
14. Nye mødedatoer for resten af 2022.
Den 02.06.22 kl.16.30-18.00
Den 20.09.22 kl.16.30-18.00
Den 06.12.22 kl.16.30-18.00 med æbleskiver
15. Funktionspostkasse
moellehaven@frederikssund.dk
Møllehaven har fået deres egen Funktionspostkasse.
Har I beskeder, spørgsmål eller lign. Kan de sendes hertil.
Alt fast personale, vikarer og leder, kan tilgå denne.
Funktionspostkasse må IKKE bruges til personfølsomme oplysninger eller enkelt
stående personsager. Ved tvivl, skriv til afdeligsleder: pesch@frederikssund.dk
15. Eventuelt.
Sommerfest den 22.06.22 flyttes til ny dato, da personalet skal på temadag.
Ny dato besluttes på hus møderne og melde ud snarest muligt.
Sjølundsfestival plejer at blive effektueret af klub Stjerneskud.
Tager Møllehaven afsted?
Nej det gør de ikke, det anbefales at løfte problematikken ind til lederen af
klubben.

Tak for et godt og konstruktivt møde :0)

Venlig hilsen
Pernille Schmidt
Afdelings Leder
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