
 
 

Bruger og pårørenderådet Enghaven 
 
 
 

Mandag den 23. november 2020 kl. 10.00 – 11.30 i kælderen. 
 
 

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  
 

Dagsorden godkendt. 
Referatet er godkendt. 

Orientering fra brugerne 
 
 

Kjeld spørger ind til ønsket om gudstjenesten også kan 
være for borgerne i husene. 
Vi anerkender i høj grad ønsket, dog er vi forhindret i at 
opfylde ønsket i denne covid19 tid. 

Generel orientering fra 
ledelse 
 

 Tilbygning/ombygning er politisk godkendt og 
valget blev model B, som betyder en udvidelse med 
12 plejeboliger og 3 midlertidige boliger. 
Renovering af omklædningsrummet. Skal gerne 
være færdigt i 2024. Der vil komme mere 
information ud i 2021. 

 Arbejdstilsynet var på besøg (Enghaven Inde) d. 
11/11-20 og vi fik en grøn smiley. 

 Social Tilsyn besøgte os 13/10-20 og rapporten 
bliver offentlig, når den er forelagt politisk. Vi plejer 
at kunne dele den i jan. måned. 

 Sygefraværet ligger pt. på 3,62 % dog en 
opmærksomhed på at der ventes flere operationer 
og dermed langtidssygemeldinger. 

 Økonomisk tegner der sig et billede af at området 
kommer ud af 2020 med et lille mindre forbrug. Vi 
er alle glade for at økonomien har rettet sig flot. 

 Ny struktur vedr. elever i hele Vejen Kommune. Der 
vil i fremtiden være færre vejledere, men på øget 
tid. Der sættes ind med opkvalificering via kursus 
forløb.  

 Vi har stillingsopslag ude, da flere medarbejdere har 
søgt andre udfordringer fx uddannelse til SSA og 2 
er blevet ansat som praktikvejleder i den nye 
struktur, en aftenvagt går 1. januar i dagvagt m.m. 

 Ny lukket hvid pavillon sættes op, hvor den gamle 
står.  



Godkendelse af dagsorden og 
referat  
 

Dagsorden godkendt. 
Referatet er godkendt. 

 Der kommer nye møbler til Enghuset, Caféen og de 
midlertidige stuer. 

 Automatisk spritdispenser er et ønske ved 
indgangene især på Vinkelvej og hovedindgangen. 
Vi afventer, da dem vi ønsker er i restorder. 

Om aktiviteter og 
arrangementer mv.  
 

- Pga. corona restriktioner har der været afholdt 
udendørs gudstjenester i efteråret. Da det er ved at 
være koldt udenfor, blev den seneste dog holdt 
indendørs i cafeteriet, men med stor fokus på at 
overholde restriktioner.  

- Høstfest i september i små grupper, med udendørs 
musik ved” Basseralle”. Rigtig gode til at ”nå ud til” 
beboerne. Vi vil bestemt booke dem på et senere 
tidspunkt igen. 

- Cafè eftermiddag afholdt i cafeteriet med lidt 
levende musik. 

- Midler(sommerpakken) fra regeringen til 
kommunens plejecentre, har vi på Enghaven bl.a. 
brugt til ture for beboerne til Skibelund Krat til 
dejlig middag. Det var nogle vellykkede ture, hvor 
snakkene lystigt gik omk. minder fra stedet, 
gundlovsmøder og fester, og stedt hvor flere par 
fandt hinanden. Også den gode udsigt blev nydt. 

- Efter beboer ønske blev der forleden serveret stegte 
ål med stuvede kartofler, snaps og til dessert 
islagkage. 

- Beboerne har mulighed for at vælge madplan og 
komme med ønsker flere gange om mdr. Det kan 
være efter middagsmaden, i dagc. og for beboere, 
som spiser i egen lejlighed kommer dagc.`s 
personale ud til. 

- Bogvognen har lige fået udskiftet materialet, og 
kører igen ud til beboerne. 

Frit udsyn til toiletbesøg fra gaden, 
i Enghuset. (Gurli) 
 

Drøftet og vi giver det opmærksomhed i Enghuset. 

Forslag til deadline for udsendelse 
af referat. 14 dage? 
(Anna) 

Lene vil stadig gøre alt for at referatet kommer hurtigt ud. 

Nybyggeri. Frisørsalon/ fodplejer? 
Stort ønske. (Anna) 
 

Anna tilkendegiver et ønske/idé om frisørsalon og 
fodplejerum, når der bygges om og til. 
Anna oplyser at det er hendes ønske. 
Der er ikke på nuværende planer om rum til frsør/fodpleje 
både fordi vi er meget udfordret på plads og der skal være 
forskellige tiltag ift. arbejdsmiljøloven, hvis disse rum skal 
indrettes. Samme regler er ikkegældende i beboernes eget 
hjem. 



Godkendelse af dagsorden og 
referat  
 

Dagsorden godkendt. 
Referatet er godkendt. 

Orientering fra Ældrerådet  
 

Flere møder er aflyst på grund af Covid19. 
Der er ønske om oftere rengøring hos ældre fra ældrerådet. 

Evt. 
 
 

Hvordan er gejsten hos personalet ift. covis19? 
Bruger- pårørenderådet er bekymret for personalet i 
denne tid og sender dem mange roser, da der opleves glade 
og imødekommende personaler, samt god stemning i 
huset. 

 


