Referat af beboerråd den 8/10 2015 – Borgmester Fischers Vej
Tilstede: Poul Erik, Elin, Anne, Kirsten, Børge, Kisser, Svend, Lilly, Ingeburg,
Karen, Kirsten, Ebba, Sofie, Alice, Rudi, Ruth, Jenny, Henriette og Neel
Ordstyrer: Henriette
Referent: Neel
Godkendelse af referatet fra sidste møde den 18/6 2015.:
Referatet blev godkendt uden kommentarer.
Kostudvalg:
Flere beboere ønsker en stærkere ost.
Poul foreslog at de af og til kunne få italiensk mad eller at maden havde et
præg af Italien. Herunder foreslog han spaghetti, magaronni, pizza og pasta.
Jenny ville få det med i menuplanen.
Ønsker fra beboerne:
Anne savner samværet med Tingstedet hver dag og glæder sig til vi flytter
retur til Skellet.
Orientering fra Forstanderen.
Måltidsvenner:
Fra mandag den 12/10 2015 starter projekt ”måltidsvenner”. Her vil
afdelingerne opleve, at der dagligt kommer frivillige og hjælper ved
måltiderne. Deres primære opgave er, at hygge om beboerne og holde
samtalen i gang. Pengene til projektet er søgt fra frb. Kommune.
Alle de frivillige der deltager i projektet er uddannet i huset i pleje og demens
og har fremvist ren straffeattest.
Byggeriet:
Byggeriet på det nye Akaciegården på Skellet er godt i gang. Facaden er
pudset færdig og står rigtig flot. Der er ved at blive monteret altaner. Desuden
er parketgulvet på 1. sal lagt og der er gjort klar til at færdiggøre lofterne.
Tidsplanen er desværre rykket til 1. maj pga. vejrlig.
Efter nytår vil akaciegården indkalde til første informationsmøde for beboere
og pårørende. Indtil da vil der være information i Akacienyt hver måned.
Når flytningen starter vil alle beboere have svaret på om de prioriterer at bo
ved siden af en bestemt, på en bestemt sal, bevare sin nuværende
kontaktperson eller andet. Og så vidt det er muligt vil ønskerne blive
efterkommet på bedste vis.

Boligerne bliver næsten alle lige store og kan deles i to vha. et skab på hjul,
som skillevæg.
Huslejen bliver ikke meget anderledes end nuværende boligleje, da det er
nybyggeri. Boligselskabet DAB vil sørge for boligstøtte osv. og er
behjælpelige hele vejen.
Influenzavaccination:
De næste par uger er der gratis influenza vaccination i huset.
Sundhedsstyrelsen anbefaler, at alle ældre bliver vaccineret og personalet er
behjælpelige med at følge til vaccinationsstedet, hvis man er interesseret.
Sundhedsstyrelsen anbefaler ligeledes at alle ældre får tilskud af D-vitamin
og kalk for at styrke knogler og immunforsvar.
Orientering fra Tingsted og fysioterapi:
Fysioterapien har flere nye praktikanter fortiden. De er uddannede enten
fysioterapeuter eller ergoterapeuter og har tæt samarbejde med Neel og
Maja.
Der vil fortsat være morgengymnastik på 7. sal kl. 10.15.
Desuden er der opstartet børne/ ældre gym. Det er en vuggestue fra
Frederiksberg der kommer og deltager i gymnastikken 1 gang om måneden.
(se Akacienyt)
29. oktober afholdes Allehelgen arrangement på tagterrassen, hvor der
tændes lys, lygter, bål og hygges i den mørke aften.
Der kommer ture ud af huset. Både til halloween i Tivoli, indkøb i Rødovre
centret og mange andre ture. Derudover skal der afholdes damefrokost og
herrefrokost hvor begge huse slås sammen og genser hinanden.
Hver anden fredag afholdes fredagsbar og hver onsdag vil der være
musikklub i dagligstuen.
Ruth Vejes søn har også lovet at give koncert, traditionen tro og det gør han
den 3/12.
Derudover skal vi have julemarked, Lucia, julegudstjeneste, julefrokost og
juletræsfest med julemand og godteposer til de små.
Alle er selvfølgelig velkomne til at medtage pårørende til vores
arrangementer.
Eventuelt:
Anne har i denne omgang ikke fået pudset sine vinduer. Henriette følger op
og vender tilbage.
Næste møde: Tirsdag den 9. februar kl. 11.00 – 12.00.

