
Bruger og pårørenderådet Dixensminde 
 

Dagsorden  
 

Tirsdag den 9. marts 2021 kl. 13.00 – 14.30 i Fællesstuen 
 

Deltager:  Betina, Anne-Marie, Birgitte, Michael, Kirsten 
Referent: Kirsten 

Ordstyrer: Birgitte 
 

Information fra 

Birgitte og Kirsten 

- Status på orangeri 

Belægningsstenene ligger klar til at blive langt på 
arealet, men udskudt grundet vejret. 

Forventer de bliver lagt i løbet af de næste uger og 
herefter opsætning af selve orangeriet, således det 

står klar til foråret. 
 

 
- Status på COVID  

Drøftelse af nedlukningen og konsekvensen heraf, 
især de menneskelige. 

Vi er gået i gang med at åbne stille og roligt op på 
centreret for besøgene. 

De frivillige er begyndt komme ind igen og laver 
aktiviteter i de små fællesskaber – forsamlings 

forbuddet er pt. 5. 

Vi må fortsat ikke blande afdelingerne og der 
anvendes værne midler i omgangen med beboer. 

 
-Valg til Bruger-pårørenderåd  

Der besluttes, at vi afventer med valg til 
brugerpårørenderåd til november måned hvor ny- 

valg til næste periode 2021/2022 skal afholdes.  
Egon er trådt ud af bruger-pårørenderådet. Der 

sendes skriv ud til pårørende om der evt. kunne 
være nogen der kunne være interesseret i at træde 

ind i rådet i perioden indtil valget.  
Der planlægges med flg. møder.  

D. 26.05.21 kl. 13-14.30 
D. 09.09.21 kl. 13-14.30 

Valg d. 04.11.21 kl. 17-19 

 
- Tilsynsrapport fra Social Syd 

Udviklingspunkterne udleveres under mødet og 
gennemgås. Der er udarbejdet handleplan for 

indsatser der skal arbejdes videre med i løbet af 
2021. 

Tilsynsrapporten sendes med referatet ud og ligges 
på Dixensmindes hjemmeside 

. 
- Ledelse på Dixensminde fremadrettet 



Birgitte Christiansen har valgt at opsige sin stilling 

som Centerleder pr. 31. marts. 
Vi ønsker hende god vind fremover. 

Stillingen er slået op og forventes besat pr. 1. maj 
2021. 

Ledelsen vil sikre en god overgang. 
 

- Status på konsulentforløb med udgangspunkt 
i trivselsundersøgelsen 2019, og fokus på social  

kapital, samarbejde, kommunikation og fokus 
på kerneopgaven. 

Konsulentforløbet er startet op men har været 

udfordret af COVID 19 og nu lederskifte. 
Processen vil køre videre når ny leder er ansat og 

faldet godt til. 
Forløbet vil få en lidt anden drejning men stadig med 

fokus på ovenstående. 
 

 

Indkomne punkter fra 

formanden  

 

- Der er ikke kommet punkter til dagsorden 

Information fra 

aktivitetsmedarbejder 
Betina 

- Sommerpuljemidler til udendørs aktiviteter  

Der er fortsat midler på kontoen. 
Forslag – indvielse af nyt orangeri. 

Evt. -Aftenvagter regulering i normering. 

Reguleres efter antal besatte boliger/midlertidige 
ophold og plejetyngde. 

 

 

 
Næste møder:  

D. 26.maj kl. 13-14.30 

 


