Pårørenderådsmøde tirsdag den 9. september 2014
Deltagere: Flemming Petersen, Annette Forsythe, Tina Herbst, Henriette
Wülser,(ref.)
Afbud: , Lisbeth Holten, Anne Hjorth (udtrådt af pårørenderådet)
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Næstformand Flemming Petersen bød velkommen og med en særlig velkomst til Tina Herbst.
Rådet konstaterede, at det var blevet ganske lille, og da der lige har været valg, blev rådet enige
om at annoncere i Akacienyt, efter nye pårørende, som kunne have interesse i at deltage i rådet.
Ad.1.
Mødereferat af 27.03.14 samt 06.05.14, blev godkendt.
Ad.2.
Sommeren er forløbet stille og rolig. Vi har haft lidt færre indlæggelser end vi plejer. man kan
mærke effekten af, at vi har fået flere sygeplejersker i huset. Fagligheden er øget.
Vi får løbende budgetreguleringer – ikke store beløb, men vi må hele tiden ændre i budgetterne.
Akaciegården har fået en meget flot ny hjemmeside her pr. 1. september da den gamle trængte til
at blive frisket op. Meld endelig tilbage – hvad I synes. Rådet meldte tilbage, at det er lidt
ærgerligt, at man ikke kan printe en hel måneds aktivitetsplan ud. Vi vil arbejde på sagen
Vi har haft embedslægebesøg med få anmærkninger, som vi skal komme med handleplaner på.
Så frem Embedslægen anerkender handleplanerne, vil vi blive fritaget for tilsyn i 2015.

Vi arbejder med OK - fonden for at få en rimelig køkkenkontrakt på plads for Borgmester
Fischers Vej.
Der har været uindbudte gæster på Borgmester Fischers Vej. Der arbejdes nu på, at få sat
videooptager op, ved hovedindgangen. Vi har anmodet alle om, at være opmærksomme på, hvem
der evt. kan komme med ind af døren i slipstrømmen med, at man selv går ind.
Akaciegårdens Legat vil modtage en stor arv, på omkring 1 million. vi kender endnu ikke den
eksakte størrelsesorden. Det er en af vores tidligere beboere som har betænkt os.
Akaciegården skal være med i Kommunens frivilligbørs i Oktober måned, på Frederiksberg Slot,
hvor frivillig vil byde sig til, og hvor institutioner kan enten ønske hvad de gerne vil have, eller
tilbyde ydelser. Man vil så prøve at se om man kan lave nogle match som kan blive til glæde for
begge parter. Eksempelvis kan vi tilbyde fredagsdans, og ønsker at børn vil deltage etc.
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Henriette orienterede om, at hun havde fået en henvendelse vedr. it- undervisining af beboerne.
Men at vi måtte konstatere, at vores beboere er for dårlige til at modtage en sådan undervisning. I
stedet for vil vi tilbyde dette til vores pårørende, da der her også kan være behov for dette.
Ad.3.
Ud over ovenstående orienterede Henreitte om byggesagen, og om at hovedprojektet er ved at
bliver gransket. Det er de små detaljer man nu går ind i, så som hvor stikkontakter i boligerne
skal sidde, farver på klinker i badeværelser etc. Selv byggeriet er gået i gang, og det går ret
hurtigt nu.
Bestyrelsen har haft besøg af husets Køkkenchef som har fortalt om hvad hun har nået i det
første halve år, samt om visionerne for den kommende tid, så vi kan geare os til det nye
Akaciegården. Fremtidens køkken er rigtig godt i gang. Samtidig er der ved at blive indført
økologi.
OK – Huset Lotte har haft nogle udfordringer omkring en konkret sag, som bl.a har været i TV2
Lorry. Man har kunne se Akaciegårdens logo, men det har intet haft med Akaciegården at gøre.
Hvis der kommer henvendelse fra journalister, er personalet orienteret om, at de skal henvise til
Henriette.
Ad.4.
Der kommer rigtig mange beboere til beboerrådsmødet begge steder. Det er rigtig dejligt. For det
er jo på denne måde man kan få medindflydelse. Maden fylder en del på disse møder, hvilket jo
er ganske naturligt. Som hovedregel er beboerne meget tilfredse på Borgmester Fischers Vej,
hvor de er knap så tilfreds på Nimbusparken. Her synes man at menuen er for ungdommelig.
Beboerne har også haft mulighed for at komme med ønsker til ældremilliarden. Nogle af
pengene er givet til aktiviteter om eftermiddagen/aften og weekender. Noget af det der er et stort
ønske om, er ture ude af huset. Vi vil prøve at efterkomme det i den udstrækning det er muligt.
Vi er ved at lave et program for resten af året, hvor der vil komme arrangementer i netop disse
ydertimer. Det vil blive muligt at følge med i aktivitetsplanen.
Ad 5.
Nyt møde blev aftalt til d. 8. januar 2015 kl. 16.30 på Nimbusparken
Ad. 6.
Intet
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