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Rådet er blevet reduceret meget. Derfor er mødet 12. november et åbent møde, hvor interesserede
pårørende kan komme og deltage.
På mødet deltog Kent Daggaard og Jette Pontoppidan. Om de bliver nye medlemmer vil kun tiden vise.
Efter en hutig præsentationsrunde gav formanden ordet til forstanderen.
2 Orientering fra forstanderen
Byggesagen kører, og der er hektisk aktivitet. Som det ser ud nu flytter vi tilbage til Skellet 1. maj 2016.
De er igang med at opsætte elevatorer. Træningstrappen er endnu ikke opsat. Af hensyn til beboernes
sikkerhed, vil den blive sikret med en pullert.
Overholdes datoen ikke medfører det dagbøder.
Arbejdsgrupperne arbejder hårdt. Der er nok at tage fat på.
På You Tube under Akaciegården ligger der billeder fra Frederiksberg Lokal Tv
I januar 2016 afholdes info-møder for beboer og pårørende. Nyhedsbreve bliver udsendt ad hoc.

Ved valg af bolig opereres med 3 kriterier: Kontaktperson, ønsket etage, og hvilke beboere man har
relationer til.
Vi er igang med at danne boligorganisation og indhente tilbud fra flyttefirmaer.
Ændret mødestruktur i spil fx kl. 10-18 vagter.
På Skellet serveres den varme ret i stedet om aftenen.
For at sikre færre indlæggelser er der behov for en opgradering til flere sygeplejersker.
Forventningen er, at plejehjemmet i højere grad end før skal kunne håndtere problemerne .
Det er vores ønske, at Akaciegården bliver ”Generationernes hus”.
Vi åbner op til lokalområdet fx skolen, træningsfaciliteter og ikke mindst vores cafe,
Januar 2016 Et 3 måneders projekt med 5 Demente ”Længere tid i eget hjem”
Vi har fået projektmidler til fys-og ergoterapeut.
Ældresagen har sat fokus på ”Ensomhed på Plejehjem”
Og der er Gallapremiere på filmen 24. november kl. 17.30 i Festsalen på Borgmester Fischersvej 2 A.
I foråret 2016 er der både indvielsesfest + 40 års jubilæumsfest.
Og i den anledning arbejdes der på et jubilæumsskrift.
Akaciegården blev oprindelig bygget af EGV. Desværre er der kun lidt arkivmateriale.
Måske er arkivmaterialet tilgængeligt på Rigsarkivet.
Projekt Måltidsvenner er generelt en stor succes.
Det handler om at få en god dialog igang under spisningen.
Og målet er at finde egnede frivillige til de mange opgaver.
På Skellet få vi produktionskøkken. Og da vi ikke får flere driftsmidler er det vigtigt at råvarerne bruges
optimalt. Vi sigter mod 60% Øko.
Vores kiosk tilknyttes cafeen. Men det bliver også som hidtil med en kioskvogn.
Epinion har gennemført interwies med beboerne om tilfredshed. Og til trods for,, at Akaciegaarden med
sine 95 beboere er spredt på 2 adresser så ligger vi på 1. pladsen med en brugertilfredshed på 96 %.
Info om mødefrekvens- Udkast til Fokusaftale 2016-18 for plejecentre i Frederiksberg Kommune.
Fra Omsorg til mere livskvalitet.
Indsatsområde 1. God ernæringstilstand og gode rammer for måltidet.

Indsatsområde 2: Det gode borgerforløb
Indsatsområde 3: Hverdagsdemo. – indflydelse på egen hverdag
Den nye fokusaftale skal sikre at beboere og pårørende har et Fora 10 x årligt.
Vi havde en drøftelse af, hvordan vi fremadrettet etablerer vores bruger pårørende råd.
Fx Hver afdeling samler beboere og pårørende 1 gang hver måned. Ansv. afd leder
Og vores nuværende pårørenderåd følger op og implementerer.

3 Embedslægetilsyn
Grundet nyt P nr har vi haft besøg på begge adresser.
Tilsynet er forløbet godt. Vi skal skrive en handleplan på de indskærpelser der er kommet.
Der er skærpet dokumentationskrav til medicinhåndtering.
Næste tilsyn er først i år 2017 hvis handleplanen godkendes. Og såfremt et nyt P nr. Ikke udløser et besøg
i år 2016, når vi flytter til Skellet.
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Orientering fra bestyrelsen

Bestyrelsen har haft en drøftelse af det nye økonomisystem – som allerede nu kan håndtere beboernes
månedsbetalinger via BS. Fremadrettet er systemet designet til at modtage elektroniske fakturaer.
Derudover fik bestyrelsen en budgetopfølgning.
Besøg af kommunens demenskonsulent er rykket til næste møde.
Forstanderen gav en orientering om driften m.m
Bestyrelsen blev informeret om at flyttetidspunktet er rykket grundet vejrligs dage.
Bestyrelsen besigtiger det nye Akaciegården sammmen med byggeudvalget 6. oktober.
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Orientering fra beboerrådet

Beboerne viser stor interesse. Der kommer i snit 12 fra både Nimbus og BMF når der er møde.
Forstanderen orienterer om Byggesagen og flytteprocessen. Og de taler om aktiviteter.
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Nyt møde

D. 24. februar 2016. m/ Åben invitation
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Evt.

Hvis Pårørenderådet skal besøge Skellet skal alle have sikkerhedssko.
PK undersøger pris og kommer med oplæg .
Det er aftalt at de 2 ”nye” får referatet på mail.
Kendag@youmail.dk,
JettePont@hotmail.com
Det lille Julemarked finder sted på Nimbus 26. november.

