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1. Velkommen v/ centerleder Birgitte Züricho

Centerleder Birgitte Züricho bød velkommen, præsenterede
sig selv, afdelingssygeplejerske Jannie Brøndal, ny aktivitetspædagog Ivan Brandholt, sekretær Helle Krag-Nielsen,
Susanne B. Jørgensen, Ældrechef - Lolan Ottesen, 1. Viceborgmester og Maria Assov, begge medlemmer af Social- og
Sundhedsudvalget.

2. Siden sidst – opfølgning. Hvordan synes I
det går i afdelingerne i forhold til at rumme
hinanden i fællesskaberne?

Duo-cyklen. Cyklen har ikke kørt så meget, da vi ikke har
haft en aktivitetspædagog frem til Ivan Brandstrup blev ansat pr. 1. september. Cyklen blev rost meget af de beboere,
der havde prøvet den. Det er dejligt med vind i hår og kinder.
Træningsassistent. Vi ikke længere træningsassistent Lene,
der kom hver tirsdag. Det er nu afløst af besøg af fysioterapeut 1 gang ugentlig, der starter et træningsforløb kun gældende for beboere i plejeafdelingen. Det bliver en fast ugedag, og vi melder ud så snart vi ved hvilken ugedag det bliver.
Sommerfest. Der blev der talt om festen, som er et dejligt
tilbagevendende arrangement hvert år med dejlig mad og
musik som vi kunne danse til.
Læsegruppe. Det ønskes at der kommer skolebørn på besøg
som aktivitet i form af en læsegruppe.
Kondicykler. Bolig 3, Kjeld Hobel. Sidste møde blev der
spurgt til moderne kondicykler, ”crosser” som måske koster
omkring 25-30.000 kr. Ledelsen skulle vende tilbage om en
sådan kunne afskaffes.
Birgitte oplyste, at det var svært da Egely ikke har træningslokale som eks. Lindehaven har. Siden sidste møde i juni er
der også indført indkøbsstop i resten af 2018.
Der blev spurgt til om vi evt. kunne arve en fra et andet plejecenter med træningslokale. Ledelsen vil undersøge dette.
Forskellige aktiviteter. Anni Bundgaard, 48 på vegne af flere
beboere i ældreboligerne. Aktiviteter de godt kunne tænke
sig er
højt læsning og samtale bagefter.
En glad aften med Bent og Jan med musik i gården
som sidst i juli 2017.
Anni tilføjede ”jeg glæder mig til en tur på duo-cyklen”, der
nu er en mulighed for mig.

Det ønskes også mere information om aktiviteter for de beboere, der bor i ældreboliger. Så de også ved hvornår de forskellige er og hvornår der skal betales.
Her skal tilføjes, at arrangementer på Egely ikke kan betales
kontant, men vil blive trukket via betalingsservice.
Der kan være ture, hvor Egely lægger ud – eks. indgang til
en attraktion bestilt i forvejen, og hvor man så selv har
penge med til at købe sin mad og drikke.
Skønhedssalon. Er der noget nyt om den? For nuværende er
den ikke i gang her på Egely.
Nytårsaften.
Hvis man er alene i sin ældrebolig, er man meget velkommen til at spise med i plejecenteret, der evt. afholdes i caféen.
Hvad er ældreboliger?
Kriteriet er at man skal være visiteret til en sådan bolig. Man
kan i den forbindelse også være visiteret til hjælp i form af
f.eks. rengøring, tøjvask og sygepleje.
Ny aktivitetspædagogs ansættelse er fordelt ligeligt mellem
plejehjemsbeboere og borgere ude i byen, herunder ældreboligerne.
Ros. Erik Hartvig Jensen, bolig 42. Vi er flyttet ind i ældrebolig for 14 dage siden. Vi har fået en fin velkomst. Her er dejligt at være og personalet er fantastisk hjælpsomme og rare.
3. Velkommen til Ivan, Egelys nye aktivitetspædagog.

Ivan Brandstrup præsenterede sig selv. 58 år og kommer fra
3-holdsskift på bostedet Hold-An Vej, inden han pr. 1. september blev ansat på Egely.
Ivan er stille og roligt gået i gang med at skabe relationer til
Beboerne, som er sparringspartnere. Vi taler meget om hvad
de kunne tænke sig.
Ivan er tidligere frisørelev, det er dog meget længe siden –
”men jeg er først og fremmest musiker”! sagt med et stort
smil.
Ivan fortalte at han havde indkøbt en guitar, og han glæder
sig til mange musiske spontane indslag når øjeblikket opstår.

4. Status på aktiviteter samt nye aktiviteter
for beboerne. Har I nogle andre ønsker om aktiviteter?

Allerede nu er Duo-cyklen afprøvet og der har også været
vist film.
Pårørende Majken til Kjeld Hobel, bolig 3 spurgte til det tidligere arrangement hver 2. onsdag Sang & Musik.
Ivan kunne oplyse, at der er planlagt mange tiltag, og man
er velkommen til at holde sig orienteret via kalenderen for
måneden på opslagstavlerne og på hjemmesiden
- Læs mere her
Jannie oplyste at de frivillige, der tidligere kom her til Sang &
Musik ikke har mulighed for det længere.
Kjeld bolig 3 spurgte til sanghæfterne.
De er blot lagt i skabet. Kjeld s datter vil gerne hjælpe til.
Læs også ønsker under pkt. 2.

5. Orientering om fællesskabsindsatsen, hvad
er det?

Fællesskabsindsatsen går ud på at vi prøver at spotte, om
der er nogle af vores gamle medborgere, der er ufrivilligt ensomme. Dem vil vi gerne invitere ind til os som deltagere i
de aktiviteter, der kan rumme deltagere uden at de forstyrrer dagligdagen. Typisk kan det være banko i cafeen og andre store fællesaktiviteter. Det er meningen at Ivan i samarbejde med hjemmeplejen, skal samarbejde om dette. Hjemmeplejen har fået tildelt midler fra Sundhedsstyrelsen så de
nu har mulighed for at følge de hjemmeboende borgere til
aktiviteter. Borgeren skal efter hånden selv kunne varetage
at komme afsted. Ivans arbejdstid er oprindeligt besluttet til
at halvdelen af tiden skal bruges til dette arbejde.
Målgruppen er borgere, der bor hjemme, og som i forvejen
modtager hjemmehjælp eller hjemmesygepleje.
Alle borgere i ældreboligerne har modtaget en lille grøn bog,
Netværksbogen, der er en oversigt over aktivitetstilbud i Ballerup Kommune.
Marianne, datter af Kjeld bolig 3.
Er det rigtigt forstået, at min far, der har klippekort, og min
mor der stadig bor hjemme kan benytte sig af ledsageordning. Ja, det er sådan set korrekt, men for at kunne benytte
den nye ledsageordning, skal formålet være at følge en borger til en aktivitet, hvis vedkommende ikke selv er i stand til
at komme.
Janni Brøndal tilføjede at klippekortsordningen afhænger af
personalets kompetencer og formåen, samt de regler vi arbejder under i forvejen.
Ældretandplejen bliver nedlagt, men Omsorgstandplejen fortsætter. Vores plejecenterbeboere er omfattet af omsorgstandplejen.
Erik, bolig 42 har været omfattet af ældretandplejen, men
har nu måttet finde ny tandlæge. Tilskuddet på 700 kr. fortsætter hvis man har et sundhedskort. Man får også hjælp til
at finde en tandlæge, hvis der er behov for det.

6. Forventninger til 2019 – nyt budget på
trapperne.

Lolan Ottesen kunne oplyse at budgettet 2019 vil blive fremlagt på mandag: ”Når vi kigger på det sammenlagte, er der
ikke sparet på Ældreområdet”
Pårørende Marianne, Kjeld Hobel, bolig 3 havde et spørgsmål:
Hvordan kan det være, at samtidig med at ældreområdet har
fået tilført penge også skal spare? I 2018 har der været indkøbsstop, som har ramt alle i kommunen. Det har især været Voksne Handicap området, der har haft mange udgifter.
Maria Assov kunne tilføje, at der er tillagt ekstra 23 mio. kr.
til Voksen Handicapområdet på budget 2019, dette for at
prøve at undgå at komme ud i endnu et indkøbsstop.
Susanne B. Jørgensen kunne tilføje, at der er specielt har
været rigtig mange udgifter på de små og de ældre.
Budgettet for 2019 kan ses på www.ballerup.dk

7. Evt.
- det gode måltid
- det varme måltid (d. 22/10)
- flag på kalenderen

Pårørende Majken, Kjeld, bolig 3 spurgte til om der kunne
søges fonde og andet. Det kan man altid. Kom gerne med
gode idéer.
Jannie Brøndal fortalte lidt om:

Det gode måltid.
Alt personale er i øjeblikket på kursus i ”Det gode måltid”,
det handler bla. om at skabe hygge og ro under måltidet.
Varm mad. D. 22/10 bliver den varme mad serveret om aftenen. Undersøgelser viser bla. at man sover bedre om natten,
når det varme måltid indtages på det tidspunkt.
Kjeld, bolig 3 havde ros til maden, men synes maden gennemgående er for gammeldags. Det er den samme rumlen
igen, og igen. Vi giver det gode råd videre til Køkken Ballerup.
Birgitte Züricho kunne oplyse, at der 2 gange årligt er møde i
Måltidsrådet, hvor man også kan ytre sine ønsker for maden.
Fristevognen starter ud i efteråret, nærmere om det.
Susanne B. Jørgensen oplyste, at vognen er ved at blive bygget. Skulle være klar i slutningen november.
Der udspandt sig en diskussion på den gode måde om, hvad
en dessert er. Hurtigt blev der afstemning om risengrød og
øllebrød med uden flødeskum på, om det var forret, dessert
eller biret .
Kjeld, bolig 3 roste personalet for deres tålmodighed og at de
svarer med det samme, når de bliver spurgt.
Pårørende Majken, Kjeld bolig 3 foreslog at maden engang
imellem kunne et tema, eks. græsk, italiensk eller endda indisk inspireret.

9. Tak for i dag

Birgitte takkede for et godt og konstruktivt møde.
Tak for de mange gode forslag.

