Referat af Central BOP-møde den 4. september 2017, kl. 16:30 – 18:00
Mødedeltagere: Nils Høj, Bente Baeré, Leif Ingersholm, Mai-Britt Lorenzen, Inger
Lynge, Ditlev Wærling, Arne Kindler, Annette Jørgensen, Annette Petersen, Lisa
Holsaae Klan, Ole Andersen.
Afbud: Charlotte Weihrauch, Christina Müller, Jens Passarge
Referent: Lisa Holsaae Klan
1.

Velkomst v. formanden:
Nils fratræder som formand og siger tak for denne gang.
Tusind tak til Nils for det gode samarbejde.

2.

Præsentation af ny BOP medlemmer
Velkommen til nye medlemmer:
Ditlev Wærling pårørende afd. C (Blushøj)
Arne Kindler pårørende afd. B (Kongedybet)
Annette Jørgensen pårørende afd. B (Gåsegangen).

3.

Opstilling og valg af ny formand:
Bente Baeré er ny formand.

4.

Rådighedsbeløb til div. indkøb:
Er der penge til at købe ting til afdelingen, blomster, parasol og andre ting, som
kan være med til at skabe hyggelige rammer for beboerne.
Ja, der er afsat 10.000 kr. til hver afdeling. Hvem råder over de 10.000 kr. til
afdeling? Vi aftaler at tage dette punkt op til næste gang, så der kommer en
afklaring på, hvordan dette forvaltes i praksis.

5.

Indendørsarealer:
Der ser kedeligt ud på afdelingerne, blomsterne ser visne ud, hvem varetager
dette. Det mangler lys ved motionscyklerne i afd. C. Der er stor fokus på
indendørsarealerne. Der er en aftale på vej med plantefirma, så blomsterne
holdes ved lige. Der tales med Boligkontoret Danmark om belysning, da det der
er nu måske ikke er praktisk. Boligkontoret Danmark har tabt udbuddet om
administration af Enggården, og driften af boligerne overgår pr. 1. januar 2018
til KAB - der sendes information ud om dette.
Alle afdelinger er en del af boligkontoret Danmark, og beboerne indkaldes til
afdelingsbestyrelsesmøde hvert år.

6.

Udendørsarealer:
Der er steder udenfor, der trænger til at gøres i orden. Bænkene er ofte ikke
vasket af, så de ikke kan siddes på. Hvem har ansvaret? Udendørsarealerne er
udliciteret til gartnerne i Dragør kommune. 1. september har vi kun en pedel,
da vi har fået en opsigelse. Der kommer en afklaring. Der er bred enighed om,
at der ser fint ud mange af steder.

7.

Aktivitetskasse:
Hvordan sikrer vi, hvem der er med og hvordan der betales? Hvordan kan
pårørende se, hvad pengene bruges til? Der tages beslutning om deltagelse i
aktivitetskassen ved indflytningssamtalen. Betalingen sker meget individuelt.
Punktet tages op ved næste møde, så der kan komme en fælles holdning for
betaling. Nøgle til værdiboksen håndteres forskelligt. Ole undersøger, hvordan
beboernes penge opbevares og hvem der har adgang til værdiboksen.

8.

Klippekortsordning - orientering og drøftelse v. Ole Andersen:
Klippekortet giver mulighed for aktiviteter udover det vanlige er og er
personlige. Der er tale om 30 min pr. beboer pr. uge. Såfremt der ikke er en
pårørende, der kan deltage, kan kontaktpersonen tage med. Det skal ses, som
en ekstra mulighed til beboerne, fx busture, musikarrangementer,
museumsbesøg eller shoppe/byture. Der kan også samles ”tid” sammen til en
stor fælles aktivitet. Der vil blive lavet en liste over hvilke aktiviteter, der kan
vælges imellem.
Udvalget drøfter, hvordan klippekortsmidlerne kan nå at blive brugt i
indeværende år. Ole orienterer om, at ledergruppen planlægger, at alle beboere
interviewes om deres ønsker til aktiviteter. Dog planlægges der i år med større
aktiviteter, hvor flere "klip" bruges af gangen, som beboerne kan tilmelde sig
efter interesse. Ledelsens mål er, at flest mulige midler bruges i år.
Desuden drøftes, hvordan pårørende inddrages i forhold til beboeres ønsker,
såfremt beboerne ikke selv kan udtrykke sig. Der er en del administration med
dokumentation af brug af klippekortet. Dette gøres for at kunne synliggøre,
hvor mange klip der bruges, og hvad de anvendes til. Det er et stort ønske fra
pårørende at kunne se hvad hvert klip er anvendt til og hvor mange klip, der er
anvendt. Dette ønskes synliggjort på hver enkelt bolig. Hvor mange kr. er et
klip værd? Dette vil Ole undersøge.

9.

Lokale møder på afdelingerne:
Dette savnes, tale om livets gang på afdelingen. Personalet oplevede, at der
ikke kom nogen til møderne. Der er ingen vedtægter vedr. lokal BOP. Hvis det
er et ønske, kan dette op starte igen. Ole tager dette op med områdelederne.

10. PC ud i fællesrum:
Det opleves, at der ofte ikke er nogen i fællesarealerne, og at der sidder 4/5
personaler på kontoret samtidig. Kan der sættes en PC ud i fællesarealerne?
Pårørende savner synlighed fra personalet.
Ole informerer om, at der skal være en anden signalværdi. Der tages bl.a. et
nyt dokumentationssystem i brug i 2018, som lægger op til en ny måde at
dokumentere på.
11. Ny ledelsesstruktur, status v. Ole Andersen:
En centerleder, 3 områdeledere. I øjeblikket er der to områdeledere, hvor
Cathja M. Rasmussen er områdeleder for afdeling A-D-MTO-daghjem-fys/ergo,
Trine Hillhouse er konstitueret i afdeling B og C. Den sidste områdelederstilling
til afd. A og D bliver slået op i denne måned, og vi forventer at få stillingen
besat til december. Der er ansat faglige koordinatorer i alle afdelinger. Dette
skal øge kvaliteten, herunder mad og måltider samt sikre kvalitet i dagligdagen.
Der er fokus på kultur og forbedringer.

12. Henvendelser fra pårørende:
Der savnes synlig ledelse, manglende retning, manglende dokumentation som
pårørende forstår, manglende kendskab til hvem der er kontaktperson.
Frustreret over manglende dialog. Hvordan formidles kontakten, hvornår og til
hvem henvender man sig som pårørende? Det efterlyses, at der korresponderes
med mail afdelingsvis. Kunne dette være en mulighed? Ole tager punktet op
med områdelederne, så der kommer en fælles retning.
13. Dragørstuen – ikke nået, tages op på næste møde.
14. Vedtægter – ikke nået, tages op på næste møde.
15. Henvendelse til kommunalbestyrelsen – ikke nået, tages op på næste
møde.
16. Eventuelt:
Pårørende efterlyser rengøringsmaterialer til rengøring af blandt andet
badeværelse ved uheld, så personalet kan gøre den mest nødvendige
rengøring.
Smitteveje: opvaskemaskinen i afd. B skal skiftes, da den ikke vasker rent. Ole
informerer om, at der kommer en ny opvaskemaskine. Toiletpapir- leveres af
rengøringen.
Tænk over døgnrytmen, så måltider ikke er for tæt på hinanden.
Der skal følges op på nødkald og procedurer.
Ole informerer kort om Sekoia.
17. Nyt møde 5. december kl. 16:30, fremadrettet afholdes møderne i Dragørstuen.

