Referat af
BPR-generalforsamling d. 13/11 2017
Rådets medlemmer:
Finn Larsen (formand)
Lise Due Kay, pårørende (næstformand)
Anne Nielsen, pårørende
Vibeke Strange, pårørende
Hanne Ridder, Seniorrådet
Jeanette Andersen, DMH-udpeget (afbud)
Anni Engstrøm, 16 E
Bent Andersen, 12 E
Erik Skytte, 12 C
Øvrige deltagere:
Kirsten, Nancy, Jytte Hald, Ole, Hanne, Grethe, Kate
Flemming Høj Jermiin, sekretær
Der forelå denne dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Præsentation af Rådets medlemmer.
Valg af dirigent.
Formandsberetning om Rådets arbejde i det forgangne år.
Valg af pårørende til Rådet.
Valg af beboere til Rådet.
Eventuelt.

Ad 1: Præsentation af Rådets medlemmer.
Formanden bød velkommen og takkede for fremmødet. Han præsenterede Rådets medlemmer for de
fremmødte, ligesom de øvrige deltagere præsenterede sig.

Ad 2: Valg af dirigent.
Af hensyn til det forholdsvis begrænsede fremmøde afstod generalforsamlingen fra at vælge dirigent.

Ad 3: Formandsberetning om Rådets arbejde i det forgangne år.
Formanden gennemgik en række forhold og sager som Rådet har haft fokus på eller involveret sig i:




















Der har været et meget langt forløb med at forbedre markisestyringen på husets sydside, og
det er tilfredsstillende, at der nu synes at være en mere individuel mulighed for at bestemme,
om markiserne skal være slået ud eller ind og at der er sat markering på de skabe i boligerne,
hvor styringen sidder.
Udskiftning af indgangsdørene har for længe medført, at de fungerede dårligt i
åbne/lukkefunktion. Det har undret formanden, at Dorthe Mariehjemmet har haft de mange
besværligheder med installatøren af dørene.
Flektrafik har haft vanskeligheder med at finde adressen og hovedindgangen på husets
bagside. Derfor udtrykte formanden tilfredshed med at Falck og Flextrafik er tilskrevet med
orientering om adgangsforhold og hovedindgangens placering.
For et par år siden var Dorthe Mariehjemmet plaget af meget stofhandel og kriminalitet fra
parkeringsarealer o.l., hvorfor Rådet var tilfreds med, at facaden er lukket af med metalgitter.
Det har mindsket, men ikke helt elimineret stofhandel. Rådet måtte med beklagelse konstatere,
at der nu foregår en del drikkeri og uhensigtsmæssig adfærd (urinering o.l.) i området.
Formanden pegede på, at det er lokale/rådsmedlemmers klare opfattelse, at der foregår
handel fra biler på parkeringsområdet, og Rådet er utilfreds med den prioritering, politiet
tildeler problemet.
Nødkaldeanlægget på Dorthe Mariehjemmet tjekkes af servicetekniker hvert halve år og har en
automatisk funktion, som melder, når systemet ”går ned”. Der har været tilfælde, hvor beboere
oplever at man venter længe, når man har trykket på sit nødkald. Rådet har modtaget
oplysninger fra Dorthe Mariehjemmet om, hvordan medarbejderne i nogle situationer vælger at
prioritere besvarelse af nødkald, både med baggrund i, hvilke andre opgaver, man som afteneller nattevagt skal løse og med baggrund i kendskab til beboerne og årsag til, at man bruger
sit nødkald.
Der har været flere tilfælde af tyverier. Det har medført, at der nu er installeret værdibokse og
indført skærpede regler for, hvem der kan åbne boksene og hvor stort et beløb, man kan have i
boligerne. Rådet opfordrer til beboere og pårørende til at støtte op om reglerne.
Formanden roste beboerbladet ”Mariehønen” og opfordrede alle til at læse det hver måned.
Formanden har fortsat stor interesse i at følge madproduktion og madplan. Mad er vigtig i et
plejehjem. Han understregede det vigtige i at der er tæt dialog mellem beboere og
køkkenpersonalet, som skal have meldingerne fra beboerne om madens beskaffenhed og om
den er varm som den skal være.
Formanden roste årets Skt. Hans fest, som han fandt meget vellykket.
Formanden opfordrer til at Dorthe Mariehjemmet har fokus på at øge antallet af ture ud i
området med husets busser og afholdes flere bankospil.
Formanden ønskede orientering om status vedrørende den såkaldte ”Klippekorts-ordning” og
dermed afsluttede han sin formandsberetning, som blev godkendt af generalforsamlingen.

Forstander oplyste, at kravene til dokumentation vedr. klippekort er en uhensigtsmæssig stor
administrativ belastning, men på den anden side et vilkår. Aktuelt er der usikkerhed om, hvorvidt
Dorthe Mariehjemmet vil kunne indkassere de ca. kr. 900.000, som ordningen giver mulighed for, men
spørgsmålet drøftes med kommunen.

Ad 4: Valg af pårørende til rådet.
I henhold til vedtægterne vælges og genvælges alle medlemmer for ét år.
Genvalgt til Rådet blev: Finn Larsen, Lise Due Kay, Anne Nielsen
Nyvalgt blev: Kirsten Birch, Ole Birch.

Udtrådte Kate Føltved, idet hendes mor er afgået ved døden. Kate Føltved udtrykte tak for samarbejdet
i Rådet og for plejen af hendes mor.
Hanne Ridder udtrådte som udpeget af Seniorrådet. Formand og forstander takkede begge for deres
arbejde og engagement i Dorthe Mariehjemmet.

Ad 5: Valg af beboere til Rådet.
I henhold til vedtægterne vælges og genvælges alle medlemmer for ét år.
Genvalgt blev: Anni Engstrøm, Bent Andersen, Erik Skytte.
Nyvalgt blev: Nancy Bramsfort, Grethe S. Olsen.

Ad 6: Evt.
Næste års møder blev aftalt til: 6/2, 8/5, 28/8 og 13/11, dog skal det nysammensatte Råd på sig første
møde den 6/2 bekræfte årets tre øvrige mødedatoer.
Ref. FHJ

