
 
 

 

Bruger og pårørenderådet Enghaven 
 
 
 

Mandag den 07.09. 2020 kl. 8.00 – 9.30 i Mødestedet. 
 
 

Mødedeltagere: Anna Rasmussen, Gurli Enemark, Kjeld Dalnæs, Ella Christensen, Erling 
Eriksen, Grethe Mamsen, Birgit Pedersen, Tina Jensen, Gitte Rasmussen, Lene Eg Andreasen. 
Fraværende: 

 
Godkendelse af dagsorden og 
referat  
 

Godkendt 

Orientering fra brugerne 
 
Tv problemer i cafeen? (Kjeld) 
 
 
 
 
Drivhus (Ella) 
 
 

Kjeld oplyser at borgerne har svært ved at se hvad der er 
på skærmen. 
Vi er ved at indhente tilbud på mørkningsgardiner. 
Det er svært at tænde tv`et. 
Manual er lavet og Ella har afprøvet den. 
Personalet er behjælpelig med at tænde og slukke tv´et. 
 
Ella fortæller om et ønske om drivhus på Enghaven, da 
flere nyder at se noget vokse og gro. 
Forslag til placering:  ved terrassen bagved hækken eller 
på fliserne foran hækken. 
Gerne med plads til stole i drivhuset. 
Kjeld foreslår en klub vha. frivillige og beboeren, som 
danner en drivhusklub. 
Tina tager idéen og ønsket med til møde med de frivillige, 
som kan hjælpe med at drive med projektet. 

Generel orientering fra 
ledelse 
 

 Opsamling fra sidste møde d. 3/2-2020. Mødet i 
maj blev aflyst pga. Covid19. 
Vi genoptager processen med fornyelse i caféen 
med mørklægningsgardiner, sofaer/lænestole, 
afskærmning til hyggekroge. Dette i samarbejde 
med beboer og personale. Arbejdet har været i bero 
i en periode, da vi ikke kunne lukke eksterne 
samarbejdspartnere ind på plejecenteret til 
samarbejdet om opgaven. 
Der er lavet en knap ved terrassevarmeren, so 
beboerne selv kan Tænde og slukke. 

 Sekoia virker nu på hele Enghaven trods tekniske 
vanskeligheder i starten. Har opfølgning i sept. 
2020. 

 Ombygning/tilbygning af Enghaven bliver politisk 
behandlet i oktober 2020 



Godkendelse af dagsorden og 
referat  
 

Godkendt 

 Økonomien ser fin ud og vi forventer et lille mindre 
forbrug samlet set i hele vores område 
Dixensminde/Enghaven. 

 Covid19 Beboerne klarede nedlukningen fint trods 
naturligt savn af fysisk besøg fra familie/venner. 
Beboerne oplevede mere kontakt med 
plejepersonalet og aktivitetspersonalet i de mindre 
fællesskaber. 
 
Vi har fået økonomiske midler til at håndtere øget 
ressourceforbrug ifm. ekstra rengøring, håndtering 
af delvis åbning og nu hvor der åbner stille og roligt 
op. 
Vi lukker stille og roligt op igen, med risiko for at 
der må lukkes ned igen på grund af øget smittetryk. 
 
Vi har fået sommerpulje fra ministeriet til 
sommerudflugter til beboerne, samt evt. en lukket 
pavillon ved hovedindgangen. 
 
Midt i sept. tilbydes medarbejderne test for 
Covid19, men vi afventer regionens mulighed for 
oplæring af testteam. 

 
Om aktiviteter og 
arrangementer mv.  
 

Forårs festen foregik i små grupper rundt omkring i huset. 
Folmer og Basserne spillede til på afstand, dvs. udenfor 
vinduerne. Festen forløb rigtig fint. 
I foråret har vi to gange haft besøg af præster, frivillige og 
andre borgere udendørs/ udenfor vinduerne til sang og 
musik. 
Beboere har efterlyst ” fredagscafè” igen. 
Dette har vi genoptaget, blot hen over lidt forskellige 
eftermiddage, og uden hjælp fra frivillige. 
Enghaven har haft besøg af Cirkus Trapez og pølsevogn 
i forbindelse med vores årlige Sommerarrangement. 
I haven har vi plukket solbær/ribs/blommer og brombær. 
Solbærsnapsen lagrer i øjeblikket. 
Vi har lavet jordbærmarmelade og strikket firkanter til 
tæpper (rigtig mange lapper). 
Pga. covid-19 er Julemarkedet aflyst. 
Ude Gudstjeneste planlagt med Mette Geil. 
Brunch har vi haft i små grupper. 
Cafeeftermiddage vil vi arrangere med levende musik. 
I forbindelse med Sommerpakken fra ministeriet, hvor 
Enghaven har fået 50.000,- til udendørsaktiviteter/ 
aktiviteter ud af huset, er vi ved af planlægge ture ud af 
huset, og middage for beboerne på Skibelund Krat. 



Godkendelse af dagsorden og 
referat  
 

Godkendt 

Høstfesten bliver d. 22/9, også i små grupper. 
 

Social Tilsyn syd rapport 
2019. 
 

Obs er sendt med ref. ud. i feb. 2020  
Drøftet til mødet. 
Tilsyn 2020 kommer efterår/vinter 2020.  
 

Hvem passer haven? (Gurli) 
 
 

Der har i en periode været flere opgaver for vores pedeller, 
men der er sat kraftig ind i forhold til vedligeholdelse af 
haven/udeområder. 

Orientering fra Ældrerådet  
 

Der har været møde i ældrerådet og der blev drøftet 
forslag om bestyrelser på plejecentrene. Ældrerådet 
ønsker, at der i stedet drives med Bruger – pårørenderåd 
på plejecentrene. 
Der har ikke været holdt så mange møder i ældrerådet på 
grund af Covid19. 
Ældrerådet ønsker klippekortet genindføres. 
Ældrerådet har deltaget i et skype – møde med orientering 
om forløbet med Covid19 situationen. 

Evt. 
 
 

Udsendelser i TV vedrørende plejen og omsorgen hos 
ældre på plejecentre drøftet. 
Formand mener det er vigtigt personalet kan gå til ledelsen 
og have tryghed ved at gå til ledelsen. 
Pårørende tilkendegiver at hun oplever personalet har en 
god tilgang og omsorg til beboerne i Enghuset. 
Ønske om automatisk spritautomat ved indgangene. 

 


