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Referat fra valg til Bruger- og pårørenderåd. 

Mandag d. 20.9. 2021 - kl. 16.30-18.30 Møllesalen  

 

 

Referent: afdelingsleder Dorthe Lisa Larsen og afdelingsleder Tina Nielsen (sekretærfunktion) 

 

 
 

 

1. Velkomst ved formanden 

Gitte byder velkomme 

 

 

2. Idrætscertificering ved Aktivitetsmedarbejder Maria Bygmann og Mette Wass. 

 

Der var et kort oplæg omkring idrætscertificering herunder, at det kræver deltagelse fra frivillige, 

som skal idrætscertificeres, da der skal oprettes en forening. 

Gitte Green og Anne Birch meldte sig til at blive idrætscertificeret som frivillige på Gildhøjhjemmet. 

.  

 

3. Aktiviteter på Gildhøjhjemmet ved Aktivitetsmedarbejder Maria Bygmann og Mette Wass 

 

Generelt oplæg omkring aktiviteter for borgerne på Gildhøjhjemmet, og arbejdet med at invitere 

beboerne til deltagelse i aktiviteterne. Aktivitetsmedarbejderne har stor succes med at få mange 

deltagere til deres aktiviteter. 

Der er bevilget penge fra Sundhedsstyrelsen til aktiviteter rettet mod borgerne efter nedlukning pga. 

Corona. Der har bla været cirkus, vaffel/kaffevogn og musik i haven og pølsevogn og fadølsanlæg 

samt musik i Møllesalen. P.t. er vi i gang med at arrangere teater for pengene. 

 

 

4. Valg til Bruger- pårørenderådet jf. vedtægterne.  

På valg var Gitte Green og Hanne Rasmussen. Begge genopstillede. 

Derudover stillede Michael Munch (afd A) samt Inge-Lise Nielsen (afd C) også op. 

Inge-Lise trak sit kandidatur, da Gitte Green havde valgt at genopstille. Hanne Rasmussen blev 

genvalgt. Under valghandlingen stillede Michael Løfqvist (afd B) op som suppleant for Hanne 

Rasmussen og blev valgt. Da repræsentant for afdeling A Anne Birch først er på valg til næste år 

blev Michael Munch valgt som suppleant for hende. 

Fra afdeling D stillede Erling Petersen op, da pladsen var vakant.  

 

Konstituering foregår ved næste møde, som blev aftalt til 1. november  kl.16.30. 

 

 

5. Evt.  

Forslag om etablering af censor på lyskontakterene på toiletterne på afdeling D, så lyset tændt og 

slukkede når borgerne står op om natten. 

 

Per Jensen socialudvalgsformand, orienterede omkring Vesterled og processen. 

 

http://www.brondby.dk/gildhoj


Ældrecentret Gildhøjhjemmet 

Brøndby Møllevej 25   

2605 Brøndby 

www.brondby.dk/gildhoj 

 
Per Jensen socialudvalgsformand, orienterede om de tre ældrecentres økonomi til aktiviteter og deres 

muligheder for at rejse midler. 

 

Spørgsmål fra beboerne. Flere var bekymrede for huslejen i det nye Vesterled. Hertil kunne Per 

Jensen oplyse, at kvadratmeterprisen max ville komme op på 27.000 kr. pr m², hvilket svarer til 

huslejen i Æblehaven. 

 

Der var fra deltagernes side et ønske om, at samtlige referater var tilgængelige på hjemmesiden. 

Tidligere er der i BPR taget beslutning om, at kun det sidste referat var tilgængeligt. Ønsket bliver 

sat på som et punkt på næste BPR. 
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