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Til stede:  

Lisbeth Arent, Lene Balling, Lars Østergaard og Hanne Veggerby  

 

Dagsorden 

 

1. Prioritering af dagsorden 

2. Gensidig orientering – herunder om besøg af tilsynet, fagligt  

                      og brand. 

3.                   Nyt fra brugerbestyrelsen 

4. Budget 

5. Hørkær 2018 – status for processen 

6.                   Evt. 

7.                   Punkter til næste møde. 

 

 

 

 

 

Ad. 1:  Vi følger dagsordenen. 

 

Ad. 2:  Gensidig orientering. 

 Fødselsdagsfesten var igen i år med mange tilmeldte. Vi ser en tendens til 

at der kommer flere til fødselsdagsfesten end til sommerfesten. 

 Den 18. november havde vi julemarked med mange besøgende og et 

meget fint salg.  

 Hanne orienterede om belægningen. Der er stadig størst søgning af 

borgere, der ønsker §104 tilbud, men vi har det sidste halve år fået flere 

henvendelser fra borgere, der ønsker beskyttet beskæftigelse. Nogle af 

dem er startet og en anden er i praktik med mulighed for at forsætte. 

 Der har i november været fagligt tilsyn. Tilbagemeldingen er meget 

positiv med stor ros til alle. Anbefalinger til udviklingspunkter, er meget 

relevante. Når den endelige rapport kommer sendes den til 

repræsentanterne i Bruger/pårørenderådet og tages op på næste møde. 

 Der har også været Brandeftersyn. Her gennemgik hele Hørkær. Det er nu 

lovpligtigt, at vi skal have en el attest. Derud over skal vi have en 

sagkyndig til at vurdere om vores brandtryk er i orden med to steder at 

trykke eller vi skal have et nyt med kun et tryk. 

 Der er ansat en ny medarbejder i Produktion & Beskæftigelse pr. 1/1 2019. 

 Hanne orienterede kort om den store opmærksomhed, der er på den nye 

datalovgivning, GDPR. 

 Hørkær Kor & Band vil fremover tilbydes at øve på et andet tidspunkt end 

det har været tidligere. Det er ikke længere muligt at tilbyde undervisning i 
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”arbejdstiden”. Deltagerne får et brev, hvor der er en orientering om 

ændringen og et ønske om tilbagemelding i forhold til om man ønsker 

forsat at deltage i SUKA undervisning. Det vil også være samme 

underviser. Lisbeth orienterede om, at hun havde fået nogle forespørgsler 

fra brugere og pårørende om Hørkær Bandets fremtid. Man ville være 

meget ked af, hvis det skulle stoppe, da det skaber en god fælles oplevelse 

for alle brugerne på Hørkær ved fester og juletid. 

 

Ad. 3: Nyt fra brugerbestyrelsen.  

 I brugerbestyrelsen har der været evaluering af fødselsdagsfesten med 

positive tilbagemeldinger. 

 Der har været en tilbagemelding fra borgerne i forhold til den nye struktur. 

Her var der også positive tilbagemeldinger fra borgerne. De gav alle 

udtryk for at være tilfredse med det nye. 

 

Ad. 4: Budget. 

 Hanne orientrede om budget 2018, hvor organisationsændringen har 

bevirket ekstraudgifter til processen og til nyt inventar, maling m.m.. Det 

forventes at vi kommer ud med et merforbrug på omkring 2 %. 

 Budget 2019 er sammenligneligt med 2018 med en lille prisfremskrivning. 

 

Ad. 5: Hørkær 2018 – status for processen. 

 Hanne orienterede om status for Hørkær 2018. Alle medarbejdere har stor 

fokus på at skabe en overskuelig og tryg hverdag, hvor der er mulighed for 

at udvikle sig eller vedligeholde ens funktioner og færdigheder. 

 Der er afsluttende styregruppemøde 5/12. I foråret 2019 vil der være en 

evaluering af Hørkær 2018 proces og resultat. Lisbeth foreslog, at der 

eventuelt blev en orientering på en pårørendeaften. 

 

Ad. 6: Evt. 

 Intet. 

 

Ad. 7: Punkter til næste møde. 

 

Næste møde er den 26/2 2019. 
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Med venlig hilsen 

 

 

Hanne Veggerby                                          Lisbeth Arent 
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