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Kære Hjertebo venner! Hermed fremsender vi seneste nyt fra bestyrelsen for Hjertebo.

Nybyggeriet på Hjertebo er nu færdig!

Det samlede nybyggeri på Hjertebo blev færdiggjort i slutningen af 2017. De tre nye lejligheder blev færdiggjort kort før sommeren 2017. Herefter flyttede tre nye beboere ind på Hjertebo, så der nu er 15 beboere på hjemmet. Den store tilbygning ud mod
nord, som ses på øverste foto blev færdiggjort i slutningen af 2017. Bygningen indeholder bla. en ny hovedindgang, træningssal og
mødelokale. Fotoet nederst til højre viser den nye hovedindgang, og fotoet til venstre er taget fra ”det gamle hjertebo” i retning
mod træningssalen. Der mangler stadig at få færdiggjort nogle arealer udenfor, som først kan gøres, når foråret rigtig kommer.
Stort tillykke til Hjertebo med disse nye faciliteter!

Generalforsamling fredag den 25. maj
2018 kl. 19.00
Den årlige generalforsamling afholdes fredag den 25. maj kl. 19.00 på
Hjertebo. Husk at sætte kryds i kalenderen! I vil modtage yderligere
information om generalforsamlingen i god tid før.

Husk kontingentindbetaling senest 17. maj 2018!
Jf. seneste vedtægtsændring skal kontingent for medlemmerne være
indbetalt senest 8 dage før generalforsamling, hvis man vil have stemmeret. Kontingentbeløbet kr. 150 skal indbetales på konto 5970
1070936. Husk at oplyse navn +”kontingent”.

Nyt fra dagligdagen på hjertebo
Claus Mester skriver: Vi har i nogen tid arbejdet med
forberedelsen af en ny teamstruktur for personalet, som
nu er organiseret i tre teams, hvor hvert team har ansvaret for 5 beboere. På denne måde sikres, at behovene for
de enkelte beboere bedst bliver opfyldt samtidig med at
de ansattes kompetencer kommer i spil på en god måde.
Vi arbejder ihærdigt på at blive klar til at overholde
kravene i den nye dataforordning, som træder i kraft i
slutningen af maj.
Fornylig havde vi besøg af levnedsmiddelkontrollen,
som vurderede, at vi kunne beholde vores elitesmiley.
Dette er vi naturligvis glade for

Hjælp os med at sælge lodsedler for Kristelig Handicapforening!

Også i år har vi gang i salget af lodsedler til gavn for Kristelig Handicapforeningen. Henvend dig til Claus Mester på Hjertebo via
mail: clausmester@hjertebo.dk eller kontakt ham på tlf. 3089 5463 hvis du vil hjælpe med at sælge lodsedler.
Og tag godt imod vore sælgere, hvis du møder dem. Køb endelig nogle lodsedler af dem!

Se til at ingen går glip af Guds nåde (Hebr. 12, 15)

Nyhedsbrevet er udgivet af bestyrelsen for Hjertebos Venner, Formand: Anders Jensen, Gl. Viborgvej 93, 9620 Aalestrup, tlf. 9864 8218, mail
ankj@viborg.dk Leder for Hjertebo er Claus Mester tlf. 3089 5463 mail: clausmester@hjertebo.dk www.hjertebo.dk Bank: 5970 1070936
KH på landsplan: Kristelig Handicapforening, Vejlby Centervej 46, 8240 Risskov, tlf 8741 0138, mail: landskontor@k-h.dk www.k-h.dk
Bank: 7780 2068252

Side 1 af 1

