
 
 

Bruger og pårørenderådet Enghaven 
 
 
 

Mandag den 3. februar 2020 kl. 10.00 – 11.30 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: Gitte Rasmussen 

 
Godkendelse af dagsorden og 
referat  
 

Referat 5/9-19 godkendt. 
Dagsorden godkendt. 

Konstituering 
 

Anna Rasmussen (Formand og pårørende på Alléen), Kjeld 
Dalnæs (Bruger), Ella Christensen (Bebeoer), Gurli 
Enemark (pårørende Enghuset), Grethe Mamsen (Suppl. og 
pårørende Enghuset), Erling Eriksen (Suppl. og frivillig på 
Enghaven), Tina Jensen (aktivitetsmedarbejder Enghaven), 
Gitte Rasmussen (medarbejder i Enghuset), Birgit 
Pedersen (rep. fra ældrerådet) og Lene Eg Andreasen 
(centerleder Enghaven). 
 

Forretningsorden  
 Mødehyppighed og 

planlægning for 2020 
 Dagsorden og 

referatudsendelse 
 Information til beboere 

og pårørende  
 Andet  

 

 
 4 gange årligt.  

Første møde 3/2, 18/5, 7/9, 23/11 
 Anna sender reminder ud 3 uger før mødet til 

brugere, pårørende og frivillige. Lene får forslag til 
dagsorden ca. 14 dage før. Lene sender dagsorden 
ud ca. 1 uge før mødet. 
Når Lene har sendt referatet ud og hvis ingen 
kommentar inden for en uge, så er referatet 
godkendt. 

 På Enghavens hjemmeside og i papirform ved 
opslagstavlen i gangen ved indgangen. 

Orientering fra brugerne 
 
 

 Beboerne ønsker sig sofa og gode stole i Cafeéen. 
Gerne flere blomster og billeder, så det bliver mere 
hyggeligt. Et ur til væggen, puder, guldfisk og små 
lamper. 

 Beboerne er kede af de ikke selv kan betjene 
knappen til terrassevarmeren obs evt timer på. 
Beboerne er bekymret for personaleressourcerne 
bruges til at tænde og slukke for terrassevarmeren. 

 Køretøjer i gangen er en udfordring ift. brand og 
ambulancer. 



Godkendelse af dagsorden og 
referat  
 

Referat 5/9-19 godkendt. 
Dagsorden godkendt. 

Beboerne ønsker et lille skur, så køretøjerne kan 
parkeres i tørvejr. Ønsket taget med i planerne om 
ombygning/tilbygning. 

 Generelt en god jul og nytår. 
Generel orientering fra 
ledelse 
 

 Drøftelse af vedtægterne 
 Svar vedr. om beboernes medicin skal være låst 

inde. 
Vi følger Vejen Kommunes vejledning omkring 
medicinhåndtering på Social- og ældreområdet. Er 
lavet med udgangspunkt i 
retningslinjer/anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen. 
I hjemmene skal medicinen opbevares forsvarligt og 
utilgængeligt for uvedkommende. Hvordan aftales 
med borgeren. 
Når borgeren ikke selv er i stand til at opbevare 
medicinen forsvarligt, skal det vurderes, om det er 
muligt at aftale med borgerne, hvordan medicinen 
opbevares. Det kan eksempelvis være i en aflåst 
kasse i borgerens hjem. 

 Svar på ønske om rampe fra stuen og ud. 
Ønsket skal beboerne tage med på det årlige 
beboerrådsmøde med Boligforeningen Danmark. 
Sidste møde var omkring oktober/november 2019. 
Obs. indkaldelse sendes til alle beboerne. 

 Økonomi: vi kom ud af 2019 med et mindre forbrug 
i området på ca. 170.000 kr. Områdets tidligere 
gæld er nu helt væk. 
Vi skal i 2020 lave tilrettelser i forhold til midler fra 
”En værdi død” er afsluttet, stor reducering på 
ydelsen af klippekort og effektivisering ifm. 
indførelsen af Sekoia. Vi skal finde ca. 700.000. 
Aftenvagt i Enghuset reduceres med den lille vagt 
fra 16.00 – 21.00 pr. 1/3-2020. 
Pr. 1. maj 2020  
Aftenvagt Alléen/Vinkelvej/Boulevarden ændres 2 
medarbejdere fra 15 – 23 til 14 – 22. 
Dagvagt Alléen/Vinkelvej/Boulevarden reduceres 
mellem 13.00 – 15.00 fra 4. pers. til 3 personer 
således: 
1 til kl. 13.00 
1 til kl. 14.00 
2 til kl. 15.00 
Obs 2 aftenvagter møder ind kl. 14.00. 
Daglige overlap på fra 15.00 – 15.15 forsvinder fra 
1. maj 2020, da der er samarbejde mellem DV og AV 
1 time hver dag. 



Godkendelse af dagsorden og 
referat  
 

Referat 5/9-19 godkendt. 
Dagsorden godkendt. 

Vores fokus i denne opgave har været at undgå 
opsigelser, reducering af time i de mindst 
belastende tidspunkter, samt øge og hjælpe 
samarbejdet naturligt på tværs i dag- og aftenvagt, 
samt bevarelse af rengøringshjælpen i boligerne på 
Alléen/Vinkelvej/Boulevarden.  

 Arbejdstilsynets rapport. 
Vi (Enghaven inde) havde besøg sommer 2019 og 
måtte afvente rapport til de hvade besøgt 
sygeplejen/udegruppen i september 2019. 
Arbejdstilsynet har ikke konstateret nogen 
overtrædelser af arbejdsmiljølovgivningen i de 
inspicerede områder. 

 Mindre brand i januar 2020 på Boulevarden ifm 
plastik på kogeplade, som blev tændt. Personalet vil 
spørge alle om de ønsker at få kogepladefunktionen 
slået fra. 

 Arven fra 2019 er blevet brugt til: 
Sofa/lænestole/borde i glasgangen, DVD afspiller i 
caféen, 2 terrassevarmere ved Caféen, 
badgemaskine til navneskilte, 2 DVD til Enghuset, 2 
demensdukker, 2 demenshunde, demensdukke 
Bette Bent, biblioteksvogn, lys til opladning til hele 
Enghaven, stort lærred med projektor, som TV i 
Caféen, TV fra Caféen til Enghuset. 
Processen med ønsker og tiltag var været i tæt 
samarbejde med beboerne og personalet. 

 Pensionistforeningen er blevet nedlagt og Enghaven 
har modtaget midler derfra. Ca. 20.000 kr. som skal 
bruges til underholdning/glæde for beboerne. 

 Vi har længe været udfordret af tøj, som vaskes 
forkert. Vi har gennem tiden sagt at udgangspunktet 
er ” vask beboernes tøj som dit eget”. Der er i dag 
stor forskel på tøjvask i eget hjem, samt hygiejniske 
retningslinjer vi skal efterleve. 
Derfor har vores elever lavet en manual for tøjvask 
både med skrift og billeder som lægges ud til ved 
vaskemaskinerne. 

 Vil er i gang med bestilling af ny sofagruppe til den 
ene ende af Enghuset i samarbejde med Domea. 

 Ønsket om mere hyggelig tv-stue i Caféen er sat i 
proces og i februar mødes dagvagt, aftenvagt, 
aktivitetspersonale, Ella fra bruger- og 
pårørenderådet og centerleder. 

 Socialt tilsyn 2019. har været til politisk behandling 
i januar og rapporten sendes ud til medlemmerne 
sammen med referatet. 



Godkendelse af dagsorden og 
referat  
 

Referat 5/9-19 godkendt. 
Dagsorden godkendt. 

 
Om aktiviteter og 
arrangementer mv.  
 

Store fester og arrangementer i 2020: 
 Genforeningsdag fejres d. 7/5 kl. 14.00 
 Forårsfest: Tirsdag d. 26/5 kl. 17.30 
 Pinsegudstjeneste oppe i Sognekirken tirsdag d. 2/6 

kl. 15.00. 
 Sommerarrangement: Tirsdag d. 25/8 kl. 10.00 
 Høstfest: Tirsdag d. 22/9 kl. 12.00 
 Julemarked: Søndag d. 15/11 kl. 13.30-16.30 
 Julefrokost: Tirsdag d. 8/12 kl. 11.30 

Beboere har efterspurgt flere foredrag, dette vil vi 
arrangere mere af. 
Har lavet aftale med dagplejen om, at de kommer på 
Enghaven fast 1. gang om mdr. (følg med i ”Enghave Nyt”) 
Har også lavet aftale med Børnehaven ” Spirehuset” om 
mere samarbejde og aktiviteter sammen. Bl.a. Fastelavn d. 
20/2 kl. 10.00 og aktivitet d. 11/3 kl. 10.00( Følg med i ” 
Enghave Nyt”). 

 
 

Sekoia – er vi (pårørende) ved 
at kunne bruge skærmen? 
(Anna) 

Vi må desværre afvente, da vi har haft store udfordringer 
med at få Sekoia teknisk op at køre på Enghaven, så vi er 
ikke klar til at udvide brugen af Sekoia til pårørende endnu. 

Hvad kan og må vi pårørende 
hjælpe vores kære med? 
(Anna) 

Anna foreslå bestilling af Taxa og handle ind, som kunne 
være gode bud på at hjælpe til med. 
Anna ønsker forslag fra personalet i forhold til, hvilken 
opgaver de evt. kan hjælpe med. 

Ønske om nyt fast punkt på 
dagsorden 
 ” orientering fra pårørende” 
(Grethe) 

Vi aftaler at fastholde vores struktur, hvor alle kan komme 
med emner til dagsorden inden mødet (se 
forretningsorden) 

Inddragelse af 
musik/Musicure i dagligdagen 
i Enghuset. F.eks. 
underlægningsmusik. 
(Grethe) 

Bruges individuelt til beboerne, men gerne en øget 
opmærksomhed. 

Ønske om 
Alzheimerforeningens bøger 
vedr. demens kan lånes ud via 
biblioteksvognen. (Grethe) 

Henvisning til Alzheimerforeningens hjemmeside i 
Enghavenyt. 
Vi er enige om at vores nye tiltag vedrørende 
biblioteksvognen er til beboerne og deres ønsker til 
indhold af bøger. 

Aftale ved indflytningsmødet 
vedr. lægehjælp. (Grethe) 

Der laves samtykkeerklæring ved indflytning, hvor der 
aftales samarbejdet ved lægekontakt. 

Orientering fra Ældrerådet  
 

Ældrerådet afholder deres møder rundt om på 
plejecentrene. Kommer til Enghaven d. 22. april 2020. 

Evt. Husk foto af alle medlemmerne. 



Godkendelse af dagsorden og 
referat  
 

Referat 5/9-19 godkendt. 
Dagsorden godkendt. 

 
 

Forslag til Enghavenyt:  
 Skrive hvornår indslag til bladet skal være i 

hænde med dato og mail adresse og 
telefonnummer. 

 Skrive på aktivitetssiderne, når der er møde i 
Bruger- og pårørenderådet. 

 Føre ugedage på aktivitetskalenderen. 
 Særlige aktiviteter skrives på 2 mdr. frem i 

forlængelse af den aktuelle aktivitetskalender. 
 Adresser på fødselarer og afdøde. 
 Takke skriv ønskes i ”Enghave Nyt” 
 I forlængelse af siderne med oplysninger om 

medlemmerne af Bruger- og pårørenderådet 
ønskes skriv om hvornår næste møde i rådet 
afholdes og hvor referaterne fra møderne kan 
ses. 

 Hjemmesidens adresse skrives på side i 
Enghavenyt. 

 
 


