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1. Orientering fra ledelsen.
Dette er 1. møde efter valg til rådet og vi byder velkommen til de nyvalgte.
Præsentation af rådet
Rådet vil gerne have input til dagsorden 
Solrøds Ældreområde er ikke udtaget til lockout, så Plejcenteret vil ikke blive berørt af en 
eventuel konflikt.

Status på arbejdet med sansehave og byggeriet
Byggeriet forløber efter planen.
Det vil give støj når den nye bygning skal hæftes på den eksisterende bygning.
Donation af penge til haveanlæg. Donor ønsker ikke sit navn oplyst endnu. Der har været 
gennemført en proces hvor alle beboerne er kommet med ønsker til nyt haveanlæg. 
Alt materiale er givet til landskabsarkitekt Helle Nebelong som er kommet med foreløbig 
udkast til hvordan haveanlægget skal se ud. Torsdag 19. april tages på tur til inspiration til 
hvordan et orangeri kan implementeres i haven.
Kirsten Sødergran deltager for bruger- pårørenderådet. Alle er hørt nu og det endelige fær-
dige projekt besluttes af styregruppen og doner.

Rapport fra patientsikkerhedstilsynet i oktober -17
Besøg i oktober fra styrelsen – sikkerhedstilsyn 
Plejecenteret har fået en flot rapport der kan se på hjemmesiden og i bo-grupperne.

Status på brugen af klippekort 
Birger fortæller at klippene bliver brugt flittigt til mange forskellige ting i bogruppe 6.
Plejecenteret søger servicemedarbejder til rengøring, så personalet bliver fritaget og kan 
bruge deres tid på at arbejde med klippekort for beboerne. 
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2. Husholdningskasser
Ved kontraktfornyelse 1.11.2017 blev der lavet en ændring på husholdningskasserne. Vi-
sitationen opkræver nu betaling til husholdningskassen.  Der betales og afregnes ikke me-
re ude i bo-grupperne, administrationen betaler regningerne. Derfor er revisorfunktionen 
for pårørende ophørt. Der vil senere på året blive mulighed for at kunne betale kaffe, the 
og mad via Mobile-Pay. Information om Mobil-Pay nummer kommer ud til alle bo-grupper.
Birger mener at prisniveau for maden er rimelig. 

3. Økonomi
Plejecenteret har i 2017 afsat en del penge da der skulle indføres nyt omsorgssystem. Det 
blev udskudt til 2018, derfor er byrådet anmodet om mindre forbruget blev overført til 2018. 
Dette blev godkendt.
Alle personaler skal på kursus i det nye omsorgssystem.  
Desuden er det besluttet at der for nogle af de overførte penge indkøbes nye stole og 
borde i aktivitetsrummene.

Ansøgt penge via projekt til at få lavet døgnrytmelys, der afventes svar på ansøgning.  

Skærmene som er opsat i stuen og 1. sal i blok D, har Plejecenteret opsagt aftalen på da 
skærmene ikke fungerede efter hensigten. Gitte Skov som er aktivitetsmedarbejder tager 
til Ballerup på inspirationsbesøg for at få inspiration til hvad vi kan bruge skærmene til. 

4. Eventuelt
Ønsker til punkter næste gang: Haven

Der vil blive indkaldt til høring på budgettet 2019 – 2022 i rådet den 23. maj kl. 10.00.

Flemming Frisk forespørger om der er interesse for at få besøg fra teater i 2019, for så vil 
AOF-Solrød gerne sponserer.  

 


