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Bestyrelsen
Bestyrelsen har haft møder med såvel
socialudvalgsformand som afdelingschef i
Gentofte Kommune. Dette med henblik på at få
visiteret brugere så vores pladser kan blive
belagt.
Ved disse lejligheder er vi blevet rådgivet om
forskellige tiltag, vi selv kunne gøre.
Bestyrelsen har etableret kontakt med en
professionel kommunikationsrådgiver.
Vi har fået udgivet ny pjece, nyt layout på
nyhedsbreve, annoncer m.v.
Der er skabt kontakt med Villabyerne, som har
vist stor interesse.
Der er rettet henvendelse til forskellige
kommuner, med henblik på at få skabt
kendskab til Birkegården.
Ledelsen
Birkegården har desværre været ramt af 5
dødsfald indenfor de sidste par år, og har ikke
fået anvist tilsvarende antal nye brugere.
På denne baggrund udbad Gentofte Kommune
medio maj måned bestyrelsen om en
forhandling. Denne forhandling omfattende en
eventuel nednormering af pladstallet, med
virkning fra 2019.
Ved samme lejlighed modtog vi orientering om,
at vi fik indefrosset kr. 370.000 af vores budget
for 2018.
Det har haft følgende betydning:
- Vi har indefrosset den ledige stilling efter
Hanne Kiærulf samt en pædagogstuderendes
stilling, indtil pladserne igen bliver belagt.
- Vi justerer ugeskemaet i forhold til de
tværgående aktiviteter.
- Vedrørende aktivitetskalenderen 2018
gennemføres både Barcelona- og Mallingturen,
som de foregående år.
Vi havde ellers udvidet deltagertallet til Malling,
da en del brugere ønskede at deltage. Dette
ønske kan desværre ikke imødekommes efter
besparelsen.
Henover sommeren og efteråret ser vi på,
hvordan og hvorledes vi organiserer os, og
hvilken betydning dette ellers får. Vi afprøver
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eventuelle nye konstellationer henover
sommeren.
Hanne Kiærulf har efter sin orlov valgt at opsige
sin stilling på Birkegården. Hanne har været på
Birkegården i næsten 10 år, og ønsker nu at
bruge resten af sit arbejdsliv på anden vis. Vi
ønsker hende held og lykke fremover.
Onsdag den 28. marts gik vi på påskeferie,
efter en dejlig påskefrokost sammensat af
brugerne.
Fredag den 1. juni havde vi fælles idrætsdag.
Dagen blev indledt med et langt og et kort løb i
lokalområdet efterfulgt af forskellige discipliner
udført i haven. Vi sluttede dagen af med en
velfortjent is.
Fredag den 8. juni indledte vi sommeren med
årets have/grillfest med dans til Kjeld og Hilda.
Det var en fantastisk fest, med glade
mennesker - godt vejr - helstegt pattegris diverse salater - softice o.m.a.
Sidst men ikke mindst intimkoncert med Keld
og Hilda.
VM i fodbold Rusland 2018. Udover at det er
samfundsrelateret, er det også en kæmpe fest.
Så vi har valgt, at vi alle på Birkegården
deltager i denne begivenhed, det gør vi via
vores storskærm.
Ind på Birkegården
Bruger:
Ingen
Personale: Ingen
Ud fra Birkegården:
Bruger:
Ingen
Personale: Hanne Kiærulf
Pårørendeforum:
Pårørendeforummet har sendt følgende
bemærkninger til nyhedsbrevet:
”Det er jo et tab for Birkegården, at 5 brugere er
afgået ved døden, og at det endnu ikke har
været muligt at visitere nye brugere til stedet.
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Man bliver jo beklemt som pårørendeforum, når
kommunen udtrykker overvejelser om reduktion

Efter sommerferien, nærmere bestemt, i uge 36
besøger vi vores venskabstilbud i Malling

af pladser fra 2019. Hvad bliver det næste
skridt??

Derefter, i uge 40, går turen til Barcelona, Her
besøger vi et Aktivitetscenter a’la Birkegården.

Udover den indsats I som personale gør, for at
få fyldt pladserne op, burde det være muligt at
appelere til Gentofte Kommune om at være
med i processen omkring nye brugere til
Birkegården, eventuelt via kontakt til nogle af
nabokommunerne.

Som noget nyt har vi udgivet et blad med
billeder fra vores have/grillfest. Det er vores
plan at dette blad, med billeder fra Birkegården,
udgives en gang månedligt, og brugerne får det
med hjem.

Store steder er ikke altid godt for alle, en hel del
brugere nyder gavn af mindre enheder, hvor
nærvær er til stede.
Det kan være vanskeligt for nogle mennesker
at være på de store steder, så som JAC, hvor
der er mange personer at forholde sig til.
Lad der dog også være steder og pladser til de
mennesker, som trives, og har bedst af at være
på et lille sted som Birkegården”.
Værd at vide:
Aktivitets og samværstilbuddet Tofteparken i
Egedal kommune har fundet tilbuddet på
Birkegården så interessant, at de her i sommer
sender deres personale på besøg hos os, for at
blive inspireret.
Traditionen tro tilbringer vi sommeren i haven, i
den udstrækning vejret tillader os at gøre det.

Birkegården er stadig på Facebook med en
virksomhedsside, hvor vi er meget aktive med
at lægge billeder ind fra vores dagligdag.
Gå ind og følg med i hvad der rører sig på:
www.aktivitetscentretbirkegården.dk
Vi synes selv, at vi har Danmarks bedste og
mest unikke aktivitets- og samværstilbud, som
kan dokumentere kvalitet og resultater. Vi har
pt. ledige pladser, som vi gerne vil have fyldt
op.
Så:
Hvis du har kendskab til venner/bekendte, der
også kan have glæde af vores tilbud, så henvis
endelig til: Forstander Lise Jørgensen på 3962
4117 eller mobilnummer: 2484 7059.
Såfremt du/I ikke ønsker at modtage vores
nyhedsbrev, så send en mail til:
ljor@gentofte.dk, så vil du/I blive slettet af listen

Derudover vil vi være en del på ture, hvor
destinationerne er valgt af brugerbestyrelsen.
Venlig hilsen
Lise Jørgensen & Lene Hougaard
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