Frederiksberg, den 8. oktober 2015.

Referat af beboerrådsmøde
Torsdag den 08.oktober 2015, kl. 14.00 – 15.00
Festsalen Nimbusparken.
Beboere og forstander Henriette Wülser (HW) deltog. Køkkenchef
Christina Søndergaard deltog også. Anita tog referat.
DAGSORDEN
01. Godkendelse af referatet fra sidste møde den 18.juni 2015.
02. Kostudvalg / køkkenet deltager
03. Ønsker fra beboerne
04. Orientering fra forstanderen
05. Orientering fra Tingstedet
06. Beboer forhold vedr. boligerne (DAB)
07. Eventuelt
08. Næste møde
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D A G S O R D E N og referat.
01. Godkendelse af referatet fra sidste møde den 18. juni 2015.
Referatet blev godkendt.
02. Kostudvalg / køkkenet deltager
Oplysninger mangler til Beboerne når, der er ændring i menuen af den
varme mad fra Kastanjehaven.
Kødet er ofte hårdt sejt. Jonna fra Køkkenet på Kastanjehaven, undrer
sig over at beboerne syntes kødet er sejt da de altid smager på kødet
inden det bliver sendt ud. Få beboere mente at maden var for salt.
Det er for ofte at der bliver serveret kylling, og når der bliver serveret
kylling, må det godt være i mindre stykker.
Sværdene på flæskestegen, er ofte bløde, det skyldes transport turen.
Forslag til at flæskesværd ikke er bløde at de bliver pakket i sølv papir
for sig selv. Der var enighed om, at der for ofte blev serveret pølser og
varmkartoffelsalat.
Ros til vores køkken fra beboerne dejlig suppe, smørrebrød og alt
andet, SOVSEN er vild god. Bollerne fra vores eget køkken er seje.
Mortensaften og juleaften Kommer maden fra Kastanjehaven.
Der blev informeret om fra Kastanjehaven af, at de bruger sæsonens
grønsager.
03. Ønsker fra beboerne
Der er ingen ønsker fra beboerne kun orangemarmelade fra vores eget
køkken til brug ved morgenmaden.
Posten kommer sent synes beboerne. Posten bliver afleveret i
Administration så personalet kan afhente posten i dueslaget. De beboer
der får avis/blade med posten kommer sent om eftermiddagen.
Der var stor ros til Akaciegården, en af beboerne som har været indlagt,
gør opmærksom på, hvor godt vi har det på Akaciegården.
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04. Orientering fra forstanderen.
HW Informerede om, at vi først flytter tilbage til Skellet den 1. maj 2016
grundet vejrligsdage. Der er ved at blive sat altaner på det nye hus og
lagt trægulve i boliger og sevicearealer.
Beboerne kan ednu ikke komme over og se det nye Akaciegården da det
ikke er sikkerhedsmæssigt forsvarligt.
Måltidsvennerne starter på mandag den 12. oktober. Akaciegården har
søgt puljemidler igennem Frederiksberg kommune, og har fået en sum
penge som dækker projektet i 3 måneder. Måltidsvennerne kommer
og hygge med beboerne fra mandag til torsdage. Alle måltidsvenner er
nøje udvalgt og alle har afleveret ren straffeattest, og er blevet
informeret om, at de har tavshedspligt. Alle har fået undervisning om
hvordan man omgås ældre og med en respektfuld kommunikation.
Alle frivillige vil få navneskilte.
Influenzavaccine er i gang, Akaciegården opfordre alle beboere til at
blive vaccineret.
(HW), gør opmærksom på at den nye frisør Merete er startet.

05. Beboer forhold vedr. boligerne (DAB)
Der vil blive sendt brev ud til alle beboerne efter nytår, vedr. hvilke
prioriteter man ønsker når vi flytter tilbage. Proceduren vi brugte sidst
vi flyttet, vil blive gentaget.
Ønsker man at følges med dem man plejer at bo sammen med, eller
ønsker man at bo på en bestemt etage eller er det vigtigst at følge ens
kontaktperson. Husk på Nimbusparken er der 11 boliger på hver etage,
når vi flytter tilbage bliver der 19 boliger på hver etage.
Der vil blive flyttet en afdeling af gangen når vi flytter tilbage.
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Efter nytår vil der blive indkaldt til informationsmøde omhandlende,
kontrakt huslejen osv. og at man får boligstøtte op til 65 kvadratmeter.
(HW), informerede om, at der måske vil kunne lejes gardiner så man
ikke behøver at købe.
Akaciegården arbejder på at få en til at tilslutte fjernsyn samme dag
som man flytter ind.
06. Orientering fra Tingstedet
07. Beboer forhold vedr. boligerne (DAB)
08. Eventuelt
09. Næste møde mandag den 8. februar kl. 14.00 – 15.00.
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