Referat fra Dialogmøde på Center Vest - den 19. november
2019
17 deltagere.

Information fra plejeboligleder Kirsten Sønderby Hansen - Året der gik









Præsentation af deltagere.
Rengøring: Holstebro kommune har opsagt samarbejdet med Toves rengøring. Rengøringen
varetages af servicemedarbejder.
Maden: Hen over sommeren har vi fået maden fra Lemvig kommune, da Det gode køkken i
Holstebro har været under ombygning. Vi er, for et par uger siden, igen begyndt at få maden
leveret fra Holstebro.
Grønne arealer: Det er forsat Kaj Beck der holder de grønne arealer omkring Center Vest.
Kager til kaffen: køkkenassistent fra krohaven bager kager til Center Vest.
Oprydning af 1. salen: Hen over sommeren har vi ryddet op på loftet. Dette skyldes et påbud
efter et brandtilsyn først på året.
Dagtilbud: Tidligere har Aktiviteten siddet i udestuen. Pladsen er lidt trang her, så for eftertiden
sidder de i opholdsstuen, og benytter spisebordene, som ikke bruges af beboerne.

100 års jubilæum:
Vi havde en dejlig dag med åbent hus fra kl. 14-16. Vennekredsen og personalet havde lavet stor
kagebord. I alt var vi ca. 80 til en hyggelig eftermiddag. Vi fik mange gaver. Bl.a. pengegave til en
hyggelig aften med personale og beboere, elektriske kalenderlys, adventsstager m. lys, sangbøger, store
fødselsdagsflag, blomster, vin, chokolade og tegninger fra Børnehaven.

Hvordan er din hverdag? Har du ønsker til ting, der kunne gøre hverdagen bedre?
”Center Vest er et fint lille sted”, Citat: beboer
Beboerne giver udtryk for, at de er glade for at bo på Center Vest. De føler sig hjemme og hverdagen er
god.
Umiddelbart er der ikke ønsker til forbedringer.

Hvordan er maden? Har du ønsker til specifikke retter?
Beboerne giver udtryk for, at det er godt, at vi igen får maden fra Det gode køkken i Holstebro –i stedet
for Lemvig kommune. Maden har mere smag og er bedre smagt til.
Der kommer ønsker om stegte ål, klar suppe og blodpølse, -dog var der ikke enighed om sidstnævnte.

Kunne du ønske dig andre aktivitetstilbud?
Der gives udtryk for, at det er godt, at dagstilbuddet er intrigeret i huset, så der kommer besøgende og
aktiviteter udefra.
Beboerne er glade for de aktiviteter, som vennekredsen arrangere. Især glæder de sig til Bilka-turen i
morgen.
Dans: Der er ønske om, at der kommer mere struktur og planlægning af erindringsdans. Beboerne
ønsker, at dans også afholdes, selvom Dorthe ikke er på arbejde, hvilket ikke helt er tilfældet nu.

Dorthe forslår, at hun afholder det hver uge, men at det nødvendigvis ikke bliver samme dag. Måske der
også kunne danses om aftenen, når hun var i aftenvagt?
Aktiviteter udenfor: En pårørende forslår et frivilligt ”skubbehold”, som kunne køre ture med de beboere,
der kunne have lyst til dette. Kirsten vil arbejde videre med dette, og bl.a. hvordan vi kan skaffe flere
kørestole.
Dorthe har et ønske om et armlæn til duocyklen, da det kan være svært at cykle med en beboere, som
hælder til modsatte side af chaufføren. Hun opfordres til at ta’ kontakt til den lokale smed om en løsning
heraf.
Vaffeldag: En pårørende forslår, at man laver en vaffeldag, hvor der bages vafler. Det kunne evt. være
en frivillighold, som stod for dette. Kirsten arbejder videre med dette.
Sang: Der er ønske om mere fællessang. F.eks. kunne der synges en sang efter maden, som er
årstidsbestemt.

Hvordan er det at komme på Center Vest som pårørende?
De pårørende fortæller, at det er rart, at der er en kontaktperson, som de kan henvende sig til. At dette
er den samme person, gør, at der opleves en større tryghed som pårørende. Kontakten bliver mere
nærværende.
Både beboere og pårørende giver udtryk for, at det er et fantastisk personale, der arbejder på Center
Vest.

