
 

 
 

 

 

 

Referat af møde i Bruger-Pårørende råd 

22. maj 2018. 

 

 

 

 

 

Til stede: 

 

Lisbeth Arent, Lisbeth Madsen, Lars Østergaard og Hanne Veggerby. 

 

 

Dagsorden 

 

1. Prioritering af dagsorden 

2. Gensidig orientering 

3. Nyt fra brugerbestyrelsen 

4. Budget 

5. Profilering – nye tiltag/tilbud. 

6.                   Hørkær 2018 – status for processen 

7.                   Evt. 

8.                   Punkter til næste møde. 

 

 

Ad. 1: Prioritering af dagsorden. 

 Ingen prioritering 

 

Ad. 2: gensidig orientering. 

 Der har været bålhus dag med mange aktiviteter i det dejlige vejr. Temaet 

var udeliv/naturen. Se billeder på hjemmesiden. 

 Flere grupper er blevet spurgt om muligheden for at samarbejde omkring 

en montageopgave med SOVI. Det er en opgave, der har en deadline den 

24. maj. Vi har sagt ja og arbejder i flere grupper. Det giver et godt 

fællesskab og der er stor entusiasme.  

 Der er borgere og medarbejdere, der har været på hjælpemiddelmesse i 

Bellacentret. Flere spændende ny produkter, men desværre heller ikke 

billige. 

 Vi er nu ved at nå til enden med de mange helligdage, hvor Hørkær har 

haft lukket den 1. og 11. maj og vil også have lukket den 5. juni. Vi har 

ikke oplevet nogen udfordringer omkring dette. Sommeren nærmer sig. 

Det er altid et puslespil at få vikardækningen til at gå op. Vi er i gang med 

at søge nye sommerferievikarer. Der er besøgsdag og samtaler den 4. juni.   

 Hanne orienterede om belægningen. Der er dags dato to borgere i praktik. 

 Den en af de medarbejdere, der har haft barsel er nu tilbage. Den anden 

starter igen den 1. juni. 

 1 medarbejder har søgt 1 års orlov. 

 Der er to medarbejdere, der har 25 års jubilæum i år. Lars Mødekjær har 

den 15. august og Ingrid Hansen har den 1. september. 

 
  

 
JOB & AKTIVITETSCENTER HØRKÆR 
Hørkær 4 
2730 Herlev 
  
Telefon: 44526040  
 
Hjemmeside: www.hoerkaer.dk 
E-mail: hoerkaer@herlev.dk  
  
Dato  24/5 2018 
 
Sagsbeh: HV 



 Hanne orienterede om opmærksomheden på den opdaterede 

persondatalovgivning, der træder i kraft 25. maj.  

 Lisbeth orienterede om en "pårørende-konference" i Ballerup kommune 

lørdag d. 14. april. Her var alle indbudt, som har en omsorgsrolle som 

pårørende til en person, der har brug for støtte i hverdagen. Det var en 

virkelig god dag med oplægsholdere og mulighed for debat, især om 

hvilke behov for støtte kan man have som omsorgsgivende pårørende, så 

man ikke selv går hen og bliver syg. 

 Lisbeth orienterede om en kommende debataften i LEV regi. Emnet er 

"Hvad sker der med min søn, datter, når jeg dør?"  

 Lisbeth A. orienterede om processen for nye bo- og dagtilbud i Ballerup 

kommune. 

 

Ad. 3: Nyt fra brugerbestyrelsen. 

 Borgerne er kommet med ønsker om temaer/emner til 

brugerarrangementer. Nogle kan imødekommes i år, andre bliver måske 

næste år. 

 Ellers er møderne med info om nyt fra grupperne og eventuelt punkter til 

drøftelse. 

 

Ad. 4: Budget. 

 Hanne orienterede om, at mindre forbruget i 2017 er blevet overført og er 

hovedsageligt øremærket til processen omkring Hørkær. 

 Budget 2018 er sammenligneligt med budgettet i 2017. 

 

Ad 4 og 5: Profilering og Hørkær 2018 processen. 

 Hanne orienterede om status for udviklingsprocessen i forhold til 

beslutningen i kommissoriet.  

 Der er besluttet en fremtidig overordnet struktur/model med fokus på et 

produktionsmiljø og et aktivitets- og samværsmiljø. Vi er nu i gang med at 

drøfte indholdet og skærpelse af profilerne i de enkelte grupper. 

 Der er blevet drøftet en organisering i forhold til, at der nu er en leder, 

hvilke opgaver/funktioner skal der også løses af en eller flere personer. 

 

Ad. 7: Evt. 

 Intet. 

 

Ad. 8: Punkter til næste møde. 

 

Næste møde er den 11/9 kl. 16.30-18.30 – mødet i december er den 4/12. 

 

Dagsorden 

 

1. Prioritering af dagsorden 

2. Gensidig orientering 

3. Nyt fra brugerbestyrelsen 

4. Budget 

5. Hørkær 2018 – status for processen 

6.                   Evt. 

7.                   Punkter til næste møde. 

 

 

 

Med venlig hilsen 



 

 

Hanne Veggerby                                          Lisbeth Arent 

Leder                                                            Formand 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


