Pårørenderådets årsmøde 17- november 2016
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.

Velkomst v/formand Peter Kastoft
Beretning om rådets arbejde i 2016 ved formanden
Hvad sker der aktuelt på Akaciegården ved forstander Henriette W.
Valg
Evt.

Afbud fra Henriette (HW) & Anita
Ad 1 & 2
Efter velkomst til de mange fremmødte gav formanden Peter Kastoft en orientering om det gl.
Akaciegården og det ”nye” under den nye struktur. Den afgørende faktor mellem det ” gl.” og det ”nye ”er,
at boligerne nu er underlagt den almennyttige lov. Og skal følge regelsættet i loven.
Yderligere information vil komme, når der foreligger juridisk godkendelse fra Frederiksberg Kommune.
Forventes ultimo 2016/primo 2017.Fremadrettet ændres Pårørenderådet navn til Beboerrepræsentationsråd, idet der var ønske om at
beboere også skal sidde i dette råd.
Ad 3.
Der var ikke orientering om Aktuelt om Akaciegården da Henriette var fraværende.

Ad 4
Valg til rådet:
Genvalg til formand Peter Kastoft
Genvalg til næstformand Flemming Petersen
Ny Valg til:
Inger Spanner
Lone Milon
Jette Pontoppidan
Steffen Grimm Dyrhauge
Lis Hansen

Ad 5
Forslag om at få nævnt Cafeen i Kulturguiden for at få flere arrangementer og foredrag m.m.
Ønske om at få referater fra beboerrådsmøderne på hjemmesiden. Seneste er tilbage fra sidste år.
Ønske om snarlig opdatering af skærme i afdelingerne
Spgm. Hvorfor kan cafeen lukkes af til arrangement i weekenden, hvor den primært skal bruges af
beboere/pårørende.
Og så må det snart være muligt at få opprioriteret navneskilte på medarbejderne .
Ønske om afmærket bås til handicap Parkering. Og gerne uden P selskabsrestriktioner iøvrigt.
Opprioritere ventetid for besøg hos beboer ved alarm/nødtryk. Det er uacceptabelt at der kan gå fra 1 time
til 3 timer inden hjælp til beboer gives. Kan evt. skyldes tekniske problemer.
Ønske om flere aktiviteter.
Forslag om at der i det kommende Akacienyt at appelleres til de pårørende om ekstraordinært at indbetale
kr. 100 til Akaciegårdens venner - Støtteforeningen
Ønske om at kende datoen for næste beboerrådsmøde.
Fastlagte møder på årsbasis i det fremtidige Beboerrepræsentationsråd vil vi undersøge muligheden for.
Efterlysning af pårørende som er kreative, og som gerne vil give en hånd med at planlægge/gennemføre
aktiviteter.
Månedens beboer i Akacienyt. Skrevet af pårørende.
Næste møde: Torsdag den 9. februar 2017
Referent: Flemming Petersen.

