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Referat
1.1.
1.2

Velkomst - ved byrådspolitiker Bo Sand Kristensen
Siden sidst - og den kommende tid - orientering leder Lars S. Olesen.

Aktiviteter i løbet af året
Juni var en del af beboerne til Sølund Festival.
Der blev afholdt Sankt Hans på Marienlund.
Marienlunds Venner afholdt sensommerfest 1. september.
I november 2012 og marts 2013 var der caféaften på Marienlund, hvor der også deltog beboere fra andre
botilbud.
Julehygge med pårørende i november og december.
Tirsdag den 11. december var der besøg fra Spirerne, som gik Luciaoptog.
1. marts fejrede beboere og personale Marienlunds 40 års jubilæum.
Det blev fulgt op af et officielt arrangement den 29. april, hvor der var inviteret gæster.
Der var i alt ca. 115 pårørende, samarbejdspartnere, nuværende og tidligere ansatte på denne hyggelige
dag. Der var besøg af borgmesteren, og i dagens anledning havde han borgmesterkæden på efter en af
beboernes ønske.
10. april afholdt Marienlunds Venner Forårsfest, hvor der som sædvanlig var stor tilslutning. Der deltog
115 beboere, pårørende og medarbejdere.
15. maj deltog beboerne i årets Sansefestival der blev afholdt på Brande Åcenter.

Weekend og hverdagsaktiviteter
I foråret har en studerende hver anden weekend inviteret alle beboere til zumba og dans i Folkestuen.
Andre weekendaktiviteter er musik i Folkestuen, besøg hos familie og venner, biografaftener, bagning,
madlavning, cykel- og gåture.
I løbet af hverdagene kommer alle hjem fra arbejde eller uddannelse omkring kl. 16.00, og så har hver
beboer sine egne aktiviteter, og det er for eksempel: cykelture, gåture, handle, hygge i egen lejlighed,
ridning og besøg.
Sommerferie
Ferieturene gik i 2012 til Nr. Nebel, Bork, Kolding Ferieby og Ulfborg.
De beboere der har lyst eller glæde ved overnatning tager i stedet på endagsture.
I 2013 går de til Ribe, Vedersø, Kolding Ferieby og Blåvand
I sommerferien blev der afholdt maledage, hvor firmaet Creo Creo underviste og støttede beboerne til at
lave egne malerier.
Kolonihavehus
Kolonihavehuset skal bygges af Herningsholm Erhvervsskole (tidligere tekniskskole) af tømrerlærlinge,
der har deres praktikplads på skolen.
Der blev desværre ikke oprettet et hold i 2012. Men nu er byggeriet i gang. Huset forventes færdigt sidst
i juni måned, og vi forventer at kunne holde indvielse til Sensommerfesten den 7. september.
Økonomi
Et helt år med alle pladser fyldte det sidste års tid samt den fælles ledelse og administration af Bellisbo
og Marienlund har været med til at forbedre økonomien på Marienlund. Efter flere års underskud, starter
vi 2013 med et frisk budget uden underskud overført fra foregående år. Det giver ro både blandt
medarbejdere og ledelse.
Aflastningslejlighed
Der bliver etableret en § 107 lejlighed i eksisterende lokaler i hus A.
§ 107 betyder, at man kan bo i lejligheden midlertidigt. Det kan for eksempel være, at man venter på, at
der bliver en lejlighed ledig på Marienlund. Den kan evt. også bruges til beboere, der flytter hjemmefra,
hvor der er behov for at vurdere, om det er et botilbud eller bofællesskab, man skal bo i fremover.
Det forventes at lejligheden står færdig til den 1. juli.
Sti til bofællesskabet Frisenborgparken 85
Der skal etableres en sti over til Bofællesskabet Frisenborgparken 85, så der fremover kan tilbydes
nattedækning fra Marienlund, hvis der skulle opstå et behov herfor.
I bofællesskabet bor 6 voksne udviklingshæmmede borgere.
Velfærdsteknologi
Orientering ved Rikke om velfærdsteknologiuddannelsen.
Udgangspunktet er, at velfærdsteknologien i så høj grad som muligt skal gøre beboerne selvstændige;
for eksempel automatisk skylle- og tørretoilet.
Flere beboere har egne Ipads, og der optages blandt andet video, så der skal oprettes undervisningshold
for at lære beboerne at bruge dem mere.
Der overvejes, om nogle beboere kan have glæde af en halvautomatisk spisearm, så beboerne selv kan
spise.
Endelig vil vi afprøve Paro, en plyssæl (robot), der kan give tryghed og nærvær.
Hjemmeside
Orientering om hjemmeside www.marienlund.ikast-brande.dk
Der er lagt mange billeder på siden, og nu arbejder vi på at lægge mere tekst om Marienlunds løbende
aktiviteter.

Der udkommer fire Nyhedsbreve om året og de lægges også på hjemmesiden.
Emner der optager Marienlund fremover
Der arbejdes på, i samarbejde med beboerne, at udarbejde et "Feriekatalog" med for eksempel tre
feriemål med forskelligt aktivitetsniveau, som beboerne på tværs af husene kan vælge at deltage i.
Oprettelse af et beboerråd. Hvad kan og skal beboerrådet arbejde med? Kan vi hente erfaring og
inspiration fra andre beboerråd?
3.

Hvad optager os aktuelt - drøftelse v/brugere og pårørende

Nattedækning
Hvordan er nattedækningen? Er det forsvarligt at lade Marienlunds nattevagt dække nabobofællesskabet?
Hanne Pedersen spurgte til aktivitetsniveauet om natten.
Teamleder Merete Kristensen beskrev, at beboerne som regel sover hele natten. Nattevagten går som
udgangspunkt ikke ind i lejlighederne om natten, med mindre det er vurderet, at beboeren har behov
herfor. Nattevagten er altså til rådighed, hvis der opstår behov for hjælp, og derfor har nattevagten tid til
at løse flere praktiske opgaver ved siden af. Er der i perioder nogle nætter, hvor beboerne har brug for
mere hjælp, prioriteres dette, og de praktiske opgaver løses blot om dagen i stedet.
Lars S. Olesen fortalte, at Marienlund samarbejder med to andre botilbud om at have en bagvagt, som
det er muligt at tilkalde ved akut behov for ekstra hjælp. Dette kald har i 2012 været brugt 2 gange og i
2013 brugt 12 gange i forbindelse med sygdom blandt beboere.
Mogens Wehrs fortalte om, hvordan den generelle nattedækning er på kommunens bosteder, og at
dækningen på Marienlund er magen til sammenlignelige tilbud.
Pårørende spurgte om beboerne har mulighed for flere ressourcer, hvis deres behov ændrer sig?
Lars S. Olesen fortalte, at beboerne har forskellige behov til forskellige tider, og derfor afpasses hjælpen
til den enkelte beboer.
Mogens Wehrs fortalte om, at der i særlige tilfælde kan søges om ekstra ressourcer, men at der er vide
grænser indenfor taksten, så det sker sjældent.
Hanne Pedersen fortalte, at kommunens tanke er at gøre det bedste for alle beboere indenfor de
rammer, vi har. Hanne Pedersen fortalte endvidere, at velfærdsteknologi er politisk prioriteret i byrådet
og gerne med motion og sundhed for øje, og Hanne Pedersen spurgte, hvordan pårørende har det med
velfærdsteknologi.
Pårørende oplever, at velfærdsteknologi er et spørgsmål om værdighed, fordi man på den måde kan
opleve stor værdighed ved at klare sig selv. Hanne Pedersen fortalte, at kommunen har besluttet et etisk
kodeks for implementering af velfærdsteknologi.
Pårørende spurgte til muligheden for at søge fonde til køb af for eksempel massagestol og Paro sælen.
Fonde ønsker ikke at give midler til offentlige institutioner; derimod kan støtte- og venneforeninger søge
fonde.
Sidste år blev det forslået at samles om at dyrke motion og konkurrere med hinanden, og det har de
pårørende ikke hørt meget til.
Der blev igen drøftet muligheder og forskellige former for motion for eksempel at stille motionscyklerne
ved siden af hinanden, fordi det motiverer til at konkurrere og være sammen. Med i betragtningen er
også, hvorvidt beboerne selv ønsker at dyrke motion.
Pårørende synes, at det er tydeligt at mærke besparelserne for to år tilbage, for der er ingen aktiviteter i
weekender; beboerne har aldrig planer for weekenderne. Lars S. Olesen fortalte, at det er med i
overvejelserne ved evt. udvidelser i personaledækningen.
4.

Øvrige aktuelle punkter - v/udvalgsmedlemmer

Bo Sand Kristensen fortalte, at han er glad for at pladserne er fyldt op, og at vi også fremover skal
hjælpes ad med at fortælle om for eksempel Marienlund, så det bliver attraktivt at flytte hertil og arbejde
her. Da beboerne kommer fra mange kommuner, er det også vigtigt at reklamere bredt, for eksempel
ved hjælp af hjemmesiden.
Hanne Pedersen bakkede op om betydningen af fyldte pladser og bemærker, at venteliste er et udtryk for
god kvalitet på stedet.
Mogens Wehrs fortalte, at der kommunerne og regionen imellem for to år siden er aftalt at spare 2½ %
på det samlede driftsbudget i 2014.

5.

Evt.

Hanne Pedersen takkede for, at udvalget måtte komme på besøg og referatet vil efterfølgende blive
drøftet i udvalget.
Marienlund virker som et godt sted, næsten som en familie og der var stor ros til medarbejderne og til
hjemmesiden.
Referent: områdeleder Dorthe Iversen

