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Referat fra Bruger- og pårørenderådsmøde 

 
1. I plejecenter Vest er der konstitueret ny områdeleder Tine Hilde-

brandt for 1 år i stedet for Peter Mouritsen, som er konstitueret af-
delingschef i CETS for 1 år. 
 

2. Der er ny rygepolitik for personalet, som træder i kraft pr. 1/6-
2019. Personalet må ikke ryge når de er på arbejde. Alt personale 
har fået udleveret eget eksemplar af rygepolitikken. 
 

3. Sommerferien går snart i gang og det er planlagt således, at der 
er kontinuitet i alle afdelinger med fast personale og med Syge-
pleje/ SSA dækning. Vi ser frem mod en god sommer. 
 

4. Der er spørgsmål til hvornår højbedene bliver udskiftet. Vi venter 
på anlægsgartneren, som formentlig kommer indenfor de næste 3 
uger. Det er svært at sige helt præcist. 
 

5. Vi taler om kaffen der indkøbes, da Bodil mener den kunne være 
bedre. Vi drøfter det og umiddelbart er der umiddelbart ikke andre 
tilkendegivelser på at vi skal ændre dette. Vi kan tage det op på et 
senere tidspunkt hvis man synes det. 
 

6. Der planlægges sommerfest for hele huset den 15. august 19, og 
tilrettelægges afdelingsvis, da mange beboere ikke kan mestre 
samvær med en større gruppe mennesker.  
 

a. Personalet vil indkøbe pølser, sodavand, alkoholfri øl og 
vin. 

b. Bodil vil bage kager så vi afslutter festen med kaffe og 
kage 

c. Bodil vil sørge for musik som spilles i haven 
d. Lili, Louise og Bodil vil hjælpe med borddækning m.v. 
e. Vi aftaler deltagelse af en pårørende pr. borger, så det 

både er hyggeligt men samtidig så borgerne kan mestre 
det. Personalet hører pårørende hvem der deltager. 
 

7. Næste møde er den 15/8 kl. 09.00-10.00 

Referent Lene Ditlevsen 
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