
Bruger og pårørenderådet Dixensminde 
 

Referat 
 

Mandag den 5. september 2022 kl. 13.00 – 14.30 i Fællesstuen 

 
Deltagere: Jette, Anne-Marie, Michael, Berta, Anita 

Afbud: Marianne 

Referent: Anita 
Ordstyrer: Anne-Marie 

 

Information fra Anita  Økonomi 

Personale – forskellige køn og 
nyansættelse. 

 
Nyanskaffelser  
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Udviklingsmiljøer henv. Til 
undersøgelse i trekanten. 
 

 

Ny Sosuassistent 

ansat pr. 1/9, samt en 
ledig stilling pr. 1/10. 

(Besat 01.11.22) 
 

Anita informere om 
indkøb af koldtvands-  

Vandstander, som 

opsættes i køkken ved 
spisestuen. Desuden 

en ny ”motionscykel” 
til beboerne, samt en  

”torso”, til brug for 
øvesituationer for 

personalet.  
 

Der er lavet 
undersøgelse på 

Psykisk arbejdmiljø, 
hvor medarbejdere i  

trekanten har været 
adspurgt.  

Undersøgelse viser 

tilfredstillende miljø, 
dog kan vi arbejde 

med flere faglige 
tilbud i miljøet for 

medarbejderne. 
 

 

Indkomne punkter fra 

formanden  

 

De sociale medier  

• Hvordan gøres Dixensminde 

mere synlig i nærområdet og 
på de sociale medier? 

 
 

 
 

 

Anita har tidligere 

undersøgt om 

facebook er en 
mulighed. Men 

tidligere har det været 
et stort arbejde at 

finde en som kan 
passe en FB gruppe.  



Information fra Anita  Økonomi 
Personale – forskellige køn og 

nyansættelse. 
 

Nyanskaffelser  
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
Udviklingsmiljøer henv. Til 

undersøgelse i trekanten. 
 

 

Ny Sosuassistent 
ansat pr. 1/9, samt en 

ledig stilling pr. 1/10. 
(Besat 01.11.22) 

 
Anita informere om 

indkøb af koldtvands-  
Vandstander, som 

opsættes i køkken ved 
spisestuen. Desuden 

en ny ”motionscykel” 

til beboerne, samt en  
”torso”, til brug for 

øvesituationer for 
personalet.  

 
Der er lavet 

undersøgelse på 
Psykisk arbejdmiljø, 

hvor medarbejdere i  
trekanten har været 

adspurgt.  
Undersøgelse viser 

tilfredstillende miljø, 
dog kan vi arbejde 

med flere faglige 

tilbud i miljøet for 
medarbejderne. 

 
 

 
 

Valgarrangement den 10.11.2022  
• Drøftelse og beslutning om, 

hvordan vi kan øge 

interessen for deltagelse?  
• Hvad står der i vedtægterne 

ift. valg og sammensætning 
af rådet? 

  
 

 
 

Anita vil igen forhøre 
om der er mulighed 

for at få lidt hjælp til 
dette.  

 

Valget afholdes i 
forbindelse med 

Mortensaften, i en 
pause.  

Der bliver sendt 
information om 

Brugerpårørendevalg 
ud til alle beboere og 

pårørende, sammen 
med invitationen til 

Mortensaften. 
 

Information fra 

aktivitetsmedarbejder 
Marianne (afbud) 

Kommende høstfest 

Julemarked 

Høstfest 15/9 

Richard Ravnvald 8/9 
 

Evt.  
 

Fremover indsættes 
fast punkt på 



Information fra Anita  Økonomi 
Personale – forskellige køn og 

nyansættelse. 
 

Nyanskaffelser  
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
Udviklingsmiljøer henv. Til 

undersøgelse i trekanten. 
 

 

Ny Sosuassistent 
ansat pr. 1/9, samt en 

ledig stilling pr. 1/10. 
(Besat 01.11.22) 

 
Anita informere om 

indkøb af koldtvands-  
Vandstander, som 

opsættes i køkken ved 
spisestuen. Desuden 

en ny ”motionscykel” 

til beboerne, samt en  
”torso”, til brug for 

øvesituationer for 
personalet.  

 
Der er lavet 

undersøgelse på 
Psykisk arbejdmiljø, 

hvor medarbejdere i  
trekanten har været 

adspurgt.  
Undersøgelse viser 

tilfredstillende miljø, 
dog kan vi arbejde 

med flere faglige 

tilbud i miljøet for 
medarbejderne. 

 
 

 dagsorden  ”Nyt fra 
ældrerådet” ved Berta. 

 

 
 

Næste møder:  

Valg til Brugerpårørenderåd d. 10.11.2022 sammen med Mortens aften. 

 
 


