Plejecentret

MUNKE MOSE

Referat af beboer og pårørendemøde den 16. jan. 2019.

Linda byder velkommen til de 29 beboere og 32 pårørende samt personale.
Der blev informeret om tilbageflytning af beboere i uge 6 samt datoen for den enkelte beboer.
Der flyttes tilbage til de lejligheder man kom fra for den enkelte beboer. Nogle have ønsket
anden bolig, hvilket var efterkommet.
Der sker en adresseændring ved tilbageflytningen: Munke Mose Alle 4, 5000 Odense C ligesom
lejlighedsnumrene ændres.
Der varsles en huslejestigning på 500 kr. hvor der ydes boligstøtte til denne stigning. Brev
kommer til hver enkelt.
Der kommer flyttefirma og pakker ned og ud for hver beboer, den dag beboeren flytter. De, som
har opmagasinering i depot tømmes i marts af flyttefolk. Pårørende er velkommen til at hente
nøgle, hvis de vil hente noget i depot inden marts efter f.eks. gardiner og lamper.
Vort renoverede hus er ikke helt færdigt, så der vil være håndværkere indtil 15. marts i huset.
Der er kun en elevator (den modsat hovedindgangen), som kan bruges indtil 15. marts.
P-pladsen bag vort hus kan ikke benyttes, da der er byggeplads indtil håndværkerne er færdige
15. marts. Der henvises til p-pladsen efter vort hus til både personale og pårørende.
Der blev spurgt om, betydningen af at vi bliver Friplejehjem? Peter formand for bestyrelsen
uddybede dette: Der var siden 2013 sket store besparelser og vi ville benytte os af metodefrihed
og selv bestemme, hvad pengene skal bruges til f.eks. undgå SKI- og indkøbsaftaler, som vi nu er
bundet af og bevarelse af vor køkken, som vi i mange år har kæmpet for.
Der vil i lighed med tidligere være tilkøbsvalg og disse muligheder vil vokse.
Der er indkøbt 4 luftrensere, som afprøves, dette for at øge beboerens, som er storryger, sociale
samvær og personalets arbejdsmiljø i egen lejlighed. Der er efterfølgende mulighed for at leje
disse. Det har været svært for beboeren at ryge og luft ud, når der ydes pleje og omsorg af
personalet.
Spørgsmål om kogeplade og ovn i lejlighed? Der er der ikke, men det kan være et selvkøb eller
leje af os, hvis det har interesse.
En god ide blev født af en pårørende, under drøftelse af rengøring i lejlighederne. Der vaskes
gulv, støvsuges, tørres støv af, hvis beboeren ikke selv kan, samt rengøring af badeværelse.
Forslag om at sætte et skema i hver lejlighed, hvor det attesteres hvad der lavet og af hvem.
Linda tager ideen med.
Mødet afsluttet med opfordring om at love at henvende sig, hvis der er spørgsmål.
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