Pårørenderådsmøde i Bo & Aktiv onsdag d. 15. maj 2019
kl.19.00 på Pegasus, Pugesøvej 22, 5600 Faaborg.
Indkaldt:
Irma Jacobsen og Lene Poulsen (AFBUD), pårørende fra Egeparken
62.
Marianne Hesbech (AFBUD) og Tove Hansen (AFBUD), pårørende
Egeparken 2
Lissi Gram og Lone Toftegård (AFBUD), pårørende fra Lundens
Bofællesskab. Henriette Pedersen (AFBUD), pårørende fra Lundens
aflastning.
Helle Lange, pårørende fra Pegasus.
Lene D. Mikkelsen og Bodil B. Juul (AFBUD), medarbejdere fra
Pegasus.
Lisbeth M. Nielsen, medarbejder fra Egebo
Hanne Kabel, medarbejder fra Lunden.
Birgit Søgren Nielsen, leder af Bo & Aktiv.

Referat
1. Orientering
v. Irma
• Der mangler repræsentation fra Aflastningen i pårørenderådet.
• Der er et stort ønske om at bevare arbejdslørdagen og
grillarrangementet i Egeparken 62. Irma foreslår, at det fælles
sommerarrangement i Årslev eventuelt forbeholdes
aflastningsgæsterne og deres pårørende.
Forslag og ønsker drøftes efterfølgende i ledergruppen.
•

Irma undrer sig over, at der fortsat opkræves for aktiviteter og
inventar på fællesarealer på Pegasus.
På Pegasus opkræves de beboere, der deltager i
arrangementer 300 kr. pr. mdr. – dette vil blive ændret til
brugerbetaling i forbindelse med de konkrete aktiviteter.
På Pegasus opkræves alle 200 kr. pr. mdr. til inventar på
fællesarealer, fordi Domea ikke på nuværende ønsker at
opkræve til dette via huslejen.

v. Birgit
• 102,7% belægning i aflastningen
• 100 % belægning på botilbuddene – de ledige pladser er
besat.

20. maj 2019

•
•

•
•
•
•

Sygefraværet i Bo & Aktiv er 9,1 %
Personalenyt; Lundens bofællesskab får pædagogstuderende
pr.1.juni 2019.
20.december 2018 ophørte den respirationsopgave på VEBO,
som blev varetaget for Regionen og de involverede 6
medarbejdere blev opsagt med gældende varsel. Det lykkedes
4 af dem at få andet job indenfor opsigelsesperioden, 1
fortsætter frem til Efterløn og den sidste virker som vikar på
Pegasus.
Tilsynsrapporter fra Egebo, Egeparken 2 & 62 er tilgængelige
på www.boogaktiv.dk
Ansøgning er udarbejdet og fremsendt til Trygfonden på 15
nye redningsveste.
Sommerarrangement Bo & Aktiv 2019 – invitation følger.
Bo & Aktivs busser er kun forsikret i DK.

v. medarbejderrepræsentanter
• Orientering om sommerens aktiviteter i Kværndrup, Pegasus
og Årslev.

2. Feriepuljen 2019 (Bilag)
Sagsfremstilling:
I Budget 2018 har politikerne i Faaborg-Midtfyn Kommune afsat
500.000 kr. årligt til ferie for borgere på botilbud i kommunen.
Puljen omfatter alle beboere på botilbud i kommunen, også
beboere fra andre kommuner. Der skal dog mindst deltage en
borger, hvor Faaborg-Midtfyn Kommune er handle- og
betalingskommune.
Midlerne skal dække botilbuddets merudgifter i forbindelse med
en borgers ferie i Danmark såsom løn, kost, leje af bolig og
transport til en socialpædagogisk ledsager. Borgeren skal fortsat
selv betale sine egne udgifter i forbindelse med ferie og udflugter.
Ferie kan holdes hele året og ikke kun i sommerferien.
Bo & Aktiv ansøgte puljen for i alt 164.000 kr og fik bevilget
163.000 kr. – se bilag.
3. Ny Samtykkeinstruks – udsat.
Instruksen vil senere blive gennemgået i f. m. et
pårørendearrangement.
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4. Sommerlejr med tyske kolleger v. Ulla Westermann.
Ulla viste filmen om Lunden og aflastning udenfor matriklen og
fortalte om sommerens lejr sammen med et tysk aflastningstilbud.

Evt. Næste møde på Seniorcenter Egebo d.11. september 2019.
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