
Referat afdelingsmøde 17/9 2019 
 
Dagsorden 
1. Velkomst og valg af dirigent 
2. Valg af stemmeudvalg og referent 
3. Regnskab for 2018 
4. Godkendelse af driftsbudget 
5. Valg til bestyrelsen 
6. Leder og pædagog fra Albatros fortæller om beboerne i området 
7. Behandling af indkomne forslag: 

7A) Forslag om ændring til husordenen 
7B) Forslag om officielle arrangementer 
7C) Forslag om skraldeindhegning   

8. Eventuelt 
 
Ad 1 – Pia er dirigent. Stemmeudvalg: Line og Linnea 
 
Ad 2 – Charlotte (42) er referent 
 
Ad 3 – Regnskabet blev fremlagt til orientering af Martin fra KAB. Indtil videre er 
internetkabelprojektet sat i bero, da vi ikke kan finde nogen til at lægge kabler. 
 
Ad 4 – Driftsbudgettet blev fremlagt af Martin fra KAB. Vedtaget enstemmigt. 
 
Ad 5 – Ben genopstiller for 2 år som suppleant, Pia genopstiller for 2 år. John Tronborg stiller op. Og 
Malene Bernburg stiller op. Alle blev valgt ind 
 
Ad 6  – Leder og pædagog fra Albatros fortæller om beboerne i området. Nogle på bostedet har 
downssyndrom eller andre fysiske funktionsnedsættelser, og nogle er også demente, nogle har boet 
her i mange år. Jan Rene (han vil selv gerne kaldes Elvis) har downssyndrom og har også demens. 
Han har rigtig svært ved at aldersbestemme, kan have seksualiserende humor og adfærd. For Jan 
Rene er der ikke noget seksuelt i det. De tager det meget alvorligt og har drøftet det i 
personalegruppen. Man må ikke indespærre borgere, så derfor kan de ikke forhindre Jan Rene i at 
gå ud, hvis han gerne vil ud. Jan Rene har desuden svært ved at høre, og også svært ved at se. Man 
kan bruge tegnet (tegnsprog) for stop (en håndflade vendt fremad) og for sød (ae sin egen kind med 
oversiden af fingrene). Jan Rene er forsikret, så hvis han kommer til at gøre noget i stykker skal vi 
bare ringe til dem og det bliver erstattet. Vi kan altid ringe til Albatros. Hvis han udviser krænkende 
eller voldelig adfærd overfor voksne og børn, er det vigtigt, at vi også politianmelder ham. Hver 
borger får et bogstav fra A til G, som afgør hvilke ressourcer, der bliver tildelt den enkelte borger, 
(hvilket kan have betydning for, hvor meget personale, der er på den afdeling, hvor Jan Rene bor), og 
hvilke tilbud den enkelte borger får. De prøver med forskellige pædagogiske initiativer at arbejde 
med ham, og at sørge for at han fx vælger nogle bestemte sandkasser, hvor han kan være selv eller 
lignende. Det er vigtigt at vi bruger enkel sprogbrug når vi taler med ham, da han ikke forstår lange 
og komplicerede sætninger. Og meget gerne tydelig kropssprog eller tegnsprog. Det man også kan 
gøre, er at aflede ham. Fx ved at ’stjæle hans næse’ eller gå baglæns foran ham. 
Man kan ringe til Jan Renes afdeling på: 33171771 og 33171772 
 



Blomsterdamen har en konto i netto og hos blomsterhandleren, hvor institutionen betaler når hun 
har været nede at hente blomster. Hvis hun kommer og tager blomster, skal vi endelig ringe til dem. 
Man kan ringe til blomsterdamens afdeling på: 33171775 
 
Ad 7A – Forslag til ny formulering: Der må ikke stilles noget foran trapper, og der bør ikke ligge noget 
frit, når det ikke længere anvendes på de øvrige arealer. Vedtaget enstemmigt. 
Ad 7B1 – Juletræstænding. Søndagen før 1. søndag i advent. Vedtaget enstemmigt. 
Ad 7B1 – Fastelavn. Vedtaget enstemmigt. 
 
Ad 7C – Hegnet ønskes forhøjet til 180cm hele vejen rundt, så folk der går på gaden eller holder i 
varevogne, ikke smider skrald ind i vores skralderum. Tanken er, at det er noget, vi selv laver. Der er 
et ændringsforslag således, at der bliver bygget højere hegn hele vejen, samt mulighed for 
skydedøre med op til 20.000kr. Vedtaget enstemmigt. 
Der er også forslag om, at der kommer lås på 
 
Ad 8  – Der henstilles til at ting på svalegangen trækkes ind til siden i vintersæsonen, så det er muligt 
at rydde sne og salte uden at skulle op og ned af trapperne for hvert lille svalegangsstykke. 
 
INFO: Låsen på vores skure er skruet forkert på, så derfor kan tingene i skurene ikke forsikres. 
 
Forslag om fælles selskabslokale – det er allerede ved at blive undersøgt. Og det kan først vedtages 
næste afdelingsmøde i 2020. Og det viser sig at både Sundbygård og Urtehaven gerne vil være med 
til at finansiere det. 
 
Opfordring til cykelindsamling – Kim siger det kommer i løbet af september. 
 
En ny beboer spørger hvad arbejdsdagen indebærer – Kim forklarer, at det ofte er en dag fra 10-15, 
og at minimum 1 fra husstanden skal deltage. 
 
Når man fejlmelder ting på mailen: Hun vil gerne, at der også kommer en mail, som siger noget om, 
hvordan der bliver fulgt op. 
 
INFO: Det er uofficielt aftalt, at ladcykler ikke skal stå i de overdækkede cykelskure. 
 
Opfordring til at gammelt legetøj ikke smides ud i sandkassen. Gammelt legetøj skal smides ud. 
 
Henstilling til at cykler og ladcykler ikke låses fast til borde/bænkesæt. 
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