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1. Valg af ordstyrer og referent:  
Linda er ordstyrer og Maria er referent 
 

2. Tilstede:  
Gitte og Camilla er ikke til stede 

3. Godkendelse af referat fra sidst:  
Godkendt 

4. Punkter fra Linda: 
1) Generel orientering – normering & økonomi. 

Der er flere beboere der er på vej til at flytte herfra, samtidig ved vi 

der er en ny beboer, der flytter ind d. 15. Maj. Evt. ny beboer fra 

Billund kommune, til rehabiliteringsgruppe 2.  

I maj måned vil der være minimum én ledig bolig, som det ser ud pt.  

Udflytninger – ledige pladser medfører omrokeringer af personalet.  

 

Økonomien ser fortsat sund ud, sidste år var der overskud på 1,2 mil. 

Belysningen udenfor er defekt flere steder – det bliver dyrt at få 

repareret. ( ca 400.000 kr.) Der arbejdes på at få afklaret om vi kan 

søge anlægsmidler til det – det egenbetaling vil lave et stort indhug i 

Socialpsykiatrisk Center syds økonomi.  

 

2) Høringssvar til Struktur og udviklingsplan. 

Vi er interesserede i at udarbejde et høringssvar i forhold til de 6 spor, 

Linda afklarer med psykiatri- og handicapchef Ulla W. Møller, om vi 

også må udarbejde et høringssvar.  

Det er efterfølgende afklaret og det er Bruger- og aktivitetsrådet 

meget velkomne til. 

 

3) Formandskabet i bruger- og aktivitetsrådet 

Brian bliver konstitueret, da Camilla pt. ikke kan fungere som 

formand. Camilla er meget velkommen til igen at indtræde i rådet, når 

hun igen er i stand til det. 

 

4) Ny aftenstruktur 

Bruger- og aktivitetsrådsmedlemmerne har drøftet oplægget. Der 
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anerkendes at beboerne får mere indflydelse, så de så vidt muligt selv 

kan vælge, hvilket personale de selv vil snakke med. Det kan dog være 

svært at vide tidligere på dagen, om man har brug for en ydelse om 

aftenen. Der foreslår bruger- og aktivitetsrådet, at man kunne lade 2-3 

x 15 min. stå åbne til akutte ydelser. 

Desuden vedr. eks. ml. 20.00 og 21.00, der kunne man f.eks. få nogle 

af dem som er meget i cafeen, til lige at give en kop kaffe eller 

sodavand, og så notere det på et stykke papir så en ansvarlig kan 

trække det på kontoen. Kun meget få, så der ikke bliver et rend, og ved 

kontantsalg hvis det ikke er lige penge, så må de komme igen lidt 

senere. 

 
5. Punkter fra Bruger- og aktivitetsrådet:  

1. Team 1:  

Emne: Fællesydelse 

Ønske lidt justeringer, så de får bedre tid til brunch om fredagen. 

 

Forslag: Man. 13.00-15.30 

               Ons. Enten 09.00-10.00 eller 10.00-11.00 

               Fre. 09.00-10.30 

*Det er et personale der har taget dette op, og det er ikke noget 

brugerrådet skal tage op. 

Er der tid til det, er det fint, men beboerne skal også være med ind 

over, da der muligvis bliver mindre tid til 1-1 støtte. Det skal tages 

op i teamet og med beboere, i hvert enkelt team. 

 

2. Team 2 

Ønsker om akvarium i forhallen. 

Evt. nedsætte en gruppe til at passe det. Susanne vil gerne være 

med til det, og muligvis noget personale hjælp. Gruppen kan evt. 

selv planlægge + vælge str. på akvariet og hvilke slags fisk.  

Det er en god måde at tage imod gæster på, samtidigt er det 

beroligende, varmt, hyggeligt og giver liv. 

Det er fin ide, såfremt der er nogle der vil tage opgaven. Brian 
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snakker med team 2 om, hvem der vil passe fiskene, og der gives 

ikke støtte til at passe fiskene, da der ikke kan blive afsat personale 

til det. Der undersøges i alle teams hvilke beboere der vil indgå i 

projektet, og Steen undersøger i forhold til brugere udefra. Det har 

sine begrænsninger angående størrelse, og der må gerne komme 

ideer til hvor det skal stå. 

 

Ang. malerier i fx forhallen, synes det er uhensigtsmæssigt at 

bruge penge på. 

Idé er at lade folk udstille, bla. beboere og brugere. 

Det er en forkert antagelse, at vi bruger penge på billeder, da de 

allerede er betalt. Man er altid velkommen til at udstille. Når det 

er færdigmøbleret i forhallen, så kigger vi på hvilke billeder der 

mangler, som skal passe ind. 

Vi har lige fået foræret et flot billede af Ruben, som er hængt op 

ved de røde stole. Stor tak til Ruben. 

 

Mulighed for opgradering af opholdsrummene på boafsnittet, er 

der fx et budget for fornyelse for møbler, specielt spisebord m. 

stole, specielt på afsnit 3, og hvor meget har boligforeningen at 

skulle være med økonomisk?  

Vi ved det er beboerne på afsnit 3 der skal betale, men det er team 

2 der styrer det, så er der mulighed for at huset kan deltage 

økonomisk? 

Beboerne skal selv skrive til BOMidtvest, hvad de vurderer der 

mangler og skal opgraderes – de kan få hjælp til det af personalet. 

Det har intet med Husets budget at gøre. Huset kan ikke deltage 

økonomisk.  

Kan det ikke lade sig gøre, kan der måske kigges på Husets 

overskud, men som udgangspunkt er det ikke Husets opgave. 

Vær opmærksom på, at nyerhvervelser fx i form af møbler kan 

medføre en huslejestigning. 

 

Der står mange ting på gulvene i opholdsrum og på gangene på 
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afsnittene, og tingene bliver ikke flyttet når der bliver gjort rent. 

Mere hygiejne med vægt på coronaen.  

Bruger – og aktivitetsrådet foreslår, at beboere og personale selv 

tager ansvar de dage, der skal gøres rent og flytter tingene, og 

flytter tilbage igen. Man har som udgangspunkt ikke hyggeting på 

gulvet foran døren ind til egen bolig, det skal flyttes ind i egen 

lejlighed pga. rengøring. 

Der er bestilt ekstra rengøring i corona tiden, fra firmaet COOR, de 

skal komme i weekender og på helligdage, og de gøre rent i 

kælderen om torsdagen. Der har været pause men det starter op 

igen – men vi har endnu ike modtaget en opstartsdato. 

 

6. Evt.:  

-Alle skal være opmærksom på, at der skal sorteres skrald, Sonni vil undersøge 

ved Jesper om, om der er plads til at lave grønt/gråt affald i beboerens 

skraldespande. 

-Man må gerne opholde sig i forhallen, dog ikke spise der. 

-Der kan forekomme sårende bemærkninger beboere/bruger imellem, og det 

gør man ikke får lyst til at komme. Sådan en kultur vil vi ikke have her i huset, 

her taler vi med hinanden og ikke om hinanden. Vi vil være opmærksomme på 

det i bruger- og aktivitetsrådet. Vi vil også gøre personalet opmærksomme på 

det.  

 

7. Evaluering af mødet:  

-Brian: Glad for opbakningen om at blive konstitueret, og er åben for nyt 

samarbejde, og man kan altid tage fat i ham. 

-Sonni: Vi har været igennem mange gode punkter i dag og det er godt. 

-Steen: Det var et godt møde, og  Steen har fået frie tøjler 

-Nanna: Rigtig godt møde, intet at sætte finger på. 

-Maria: Godt møde, og glad for at ha fået vendt de ting, der er blevet vendt. 

-Linda: Godt møde, gode input og godt at være sammen. 

Bruger – og aktivitetsrådet og vender tilbage med diverse ting, og glæder sig til 

mere korrespondance.  

 


