
 

 
 

 

 

 

Referat af møde i Bruger-Pårørende råd  

6. december 2016  

 

 
Til stede:  

Lisbeth Madsen, Lisbeth Arent, Lars Østergaard og  

Hanne Veggerby. 

 

 
Dagsorden 

 

1. Prioriterings af dagsorden 

Vi valgte at bibeholdte dagsorden. 

 

2. Gensidig orientering 

* Hørkær har dags dato haft besøg af Herlevs borgmester, Thomas   

   Gyldal Petersen og kommunaldirektør Jesper Zwisler.  

* Jesper Zwisler er nyansat kommunaldirektør. 

* Der er mange julearrangementer i december. 

*Julemarkedet den 20/11 gik fantastisk med mange besøgende og et   

  godt salg. 

*Der har gennem året være flere langtidssyge medarbejdere. Det har 

desværre været nødvendigt at sige farvel til to, der ikke kunne vende 

tilbage.  

* På Service er der ansat en ny medarbejder pr. 1/12. En medarbejder 

er gået på efterløn. 

*Klub tilbuddet som er målrettet de borgere, der bor på botilbud og 

bofællesskaber i Herlev kommune, er nu kommet godt i gang og der 

har været klubaften 3 gange. 

* Lisbeth Arent orienterede om, at Ballerup kommune har trukket 

deres varsel tilbage om nedsættelse af antal dage til borgere i 

dagtilbud. 

* Der er i Ballerup kommune planer om at sammenlægge bo- og 

dagtilbud i de gamle seminariebygninger i Skovlunde. Lisbeth A. 

sidder i styregruppen omkring botilbud. 

* Der har, i LEV regi, været møde omkring værgemål, både i Ballerup 

og Herlev. 

 

3.       Nyt fra brugerbestyrelsen  

                              Ingen bemærkninger. 

 

4.                           Budget 

* Budget 2016: Forventer et merforbrug på lønsiden grundet meget  

langtidssygefravær og nødvendigheden af at benytte vikarer i stedet 

for. 

*Budget 2017: Vi har det samme budget som i 2016 med en lille 

fremskrivning.  

 

5.       Orientering om brugerundersøgelse. 

                              Hanne orienterede omkring status for brugerundersøgelsen. Der er nu  

                              måling af forskellige individuelle og fælles aktiviteter på bo- og  

                              dagtilbuddene. Dette skal være færdigt til nytår. Efterfølgende kommer  
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                        analysedelen. 

 

6. Orientering vedrørende nye tiltag i forbindelse med ”Lov om  

                        aktiv beskæftigelse”. 

                        Hanne orienterede omkring afdækningen af mulighederne for at tilbyde  

                        ressourceforløb til de udviklingshæmmede borgere, der skal have afklaret   

                        deres arbejdsduelighed. Der er aftalt møde med Christian Bartholdy,  

                        Birgitte Kjeldsen, der er centerchef for Job, Unge og Uddannelse, Kirsten  

                        Breinholt, Jens og undertegnede omkring netop dette.  

 

7. Profilering 

                        Vi talte om, at vi har stor fokus på forsat udvikling af vores hjemmeside.  

                        Lars fortalte om tankerne bag eventuelt at få en Facebook profil, hvor   

                        man også kunne lægge nyheder og informationer på. Men kun envejs ikke  

                        et debatforum. 

 

8. Skal vi have pårørende aften – og evt. emne? 

                        Der var ikke nogen, der havde emneforslag. Hvis der kommer nogle,  

                        drøfter vi det igen. Man kan også sende dem til undertegnede. 

 

9.                     Evt.  

                        Intet. 

 

10. Punkter til næste møde 

 

Den 28/2 kl. 16.30-18.30. 

                         

                       Dagsorden 

 

1. Prioriterings af dagsorden 

2. Gensidig orientering 

3. Nyt fra brugerbestyrelsen 

4. Budget 

5. Orientering om brugerundersøgelse. 

6. Orientering vedrørende nye tiltag i forbindelse med ”Lov om  

                        aktiv beskæftigelse” 

7. Profilering  

8. Skal vi have pårørende aften – og evt. emne? 

9.                     Evt.  

10. Punkter til næste møde 

 

 

 

 
 
 
 
Med venlig hilsen 

 

 

Hanne Veggerby                                                  Lisbeth Arent 

Leder                                                                    Formand 

Job & Aktivitetscenter Hørkær 

  

  
 


