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Referat fra Bruger- og PårørendeRådsmøde. 

 
Mandag den 14. februar - kl. 16.30-18.30  

Gildhøjhjemmets mødelokale  

 

Til stede: Formand Gitte Green (Afd. C),  

Erling Petersen (Afd. D),  

Hanne Rasmussen (Afd. B), Suppleant Michael Løfqvist (Afd. B) 

Anne Birch (Afd. A) 

Repræsentant fra Seniorrådet Flemming Alø 

Centerleder Anette Falk, Afdelingsleder Dorthe Johansen. 
 

 

1. Præsentation af ny centerleder Anette Falk 

Anette har ledelseserfaring gennem mange år fra plejecentre og hjemmepleje samt erfaring 

med ledelse af ledere. Har god erfaring med samarbejde med BP-råd på centrene, som har 

været til glæde og gavn for beboerne. Anette fortæller, at hun er blevet taget rigtig godt 

imod på Gildhøjhjemmet og glæder sig rigtig meget til opgaven som centerleder. 

 

2. Repræsentation af medlemmer i Bruger- og pårørenderådet 

Vi tager en præsentationsrunde. 

Suppleant Gitte Farvin (afd.C) har valgt at trække sig fra rådet, da hun ikke længere er 

pårørende. Michael Løfqvist (afd. B) er heller ikke længere pårørende, men ønsker at 

fortsætte valgperioden ud. 

 

Anette fortæller, at fremadrettet vil Dorthe Johansen fast deltage i BP-rådsmøderne, da 

Dorthe er leder af både køkken, rengøring/vaskeri og aktiviteten og det vil ofte være de 

områder, som beboerne har ønsker til.  

 

3. Nyt fra huset 

 Der er kommet ny ældrechef, Klaus Kolberg, der er startet i Ældre og Omsorg 1. 

december 2021. 

 Ledelse på Gildhøjhjemmet: Der er ansat afdelingsleder til afdeling A/B, Christine 

Colding Christensen, der er startet 1. januar 2022. Der er opslag oppe på 

afdelingsleder stillingen til afd. C (efter mødet: Vi har ansat Nina Kjær i stillingen og 

Nina starter 1. april). 

 Aktiviteten ”Toppen”, her er et rum inddraget til rehab.afdelingen for samtaler og 

borgerkonferencer. Der laves stillingsopslag til 1 aktivitetsmedarbejder mere (efter 

mødet: Der er nu ansat en aktivitetsmedarbejder Birgit Rasmussen, som starter 1. 

april). 

 Vi har fået flere kraftigere luftrensere rundt om i huset, som er mere effektive. 

 Der udskiftes toilettet og senge inkl. madrasser fra uge 8 (det er udgiftsneutralt, da 

det dækkes af puljemidler fra ÆO). 
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 Coronastatus: Vi har måtte skåne afdelinger, der har været særlig udsat for covid-19 

og har måtte benytte vikarer i større omfang end før corona.  

Kommentarer: Gode kendte vikarer, gør en stor forskel. Der spørges ind til eget 

internt vikarkorps? Der er ikke arbejdet videre med dette, da vi har et fælles 

vikarkorps i ÆO i Brøndby kommune. 

 Projekter: ”Madspil og bæredygtighed” for køkkenpersonalet opstart i foråret 2022. 

Vi stræber mod ”sølvmærket” (pt. har vi ”bronze mærket”). 

Vi planlægger desuden fokus på ”måltidet og samvær med beboerne” med fælles 

kursus for hele personalet i efteråret 2022, som en forlængelse af demensrejseholdet, 

som var her i 2019. 

 Vi vil have fokus på kerneopgaven og den gode hverdag for beboerne. På 

personalesiden skal vi - ud over at have fokus på fagligheden også arbejde med 

hverdagstrivsel og ledelsesudviklingen. 

 

 

4. Opfølgning på nyt ældrecenter i Vesterled 

Status Vesterled, nyt ældrecenter: Der forventes start på byggeriet i 2024 og forventes 

indflytning i 2026. 

 

 

5. Opdatering på KUSK midler og bevilling af indkøb af campingvogn 

Der arbejdes på indkøb af campingvogn til haven, så beboerne kan genopleve campingturen. 

Der er bl.a. købt terrasse varmere. 

 

 

6. Budget 2022 

Vi har samme budget i 2022, som sidste års budget. 

 

 

7. Sensorer til toiletdøren, tænd og sluk lyset (Erling) 

Der efterspørges om det er muligt at få sat lys sensorer op, således at beboeren kan finde 

toilettet om natten. Vi drøfter fordele og ulemper ved dette. Et lys der pludselig 

tændes/slukkes kan også skab uro. 

Det vil koste ca. 30.000,- at få etableret dette. Måske kan der anvendes ”vågelampe”, som 

sættes i stikkontakt i stedet? 

 

 

8. Ekstra bevillingen fra kommunen på DKK 250.000. Hvad er pengene brugt til, eller 

hvad skal de bruges til? (Erling) 

Gildhøjhjemmet fik bevilliget 170.000,- ekstra ”stimulationsmidler” grundet corona, som vi 

desværre ikke nåede at få brugt hele puljen af. Pengene er bl.a. brug til fadølsanlæg, 

pølsevogn, jul i haven, underholdning, kager, blomster. (efter BPR-mødet har vi fået besked 

om at de ubrugte midler bliver overført til 2022 ). 

Desuden er der indkøbt cromecast til TV, møbler til afdelingerne og til cafeen, TV, maling 

af afdeling B, træningsredskaber, demenskugledyner, tapet afd. D., musikanlæg til 

aktiviteten, underholdning, musik, blomster, kage fra bageren osv. 
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9. Datoer til BP-Råds's møder (kl. 16.30-18.30) 

Der er allerede planlagt møder: 

9. maj – her skal vi bl.a. drøfte reklame for BPR’s arbejdet for at få flere medlemmer i rådet 

samt plan for foredrag. Måske aktiviteten/Toppen kan spotte beboere, der kunne 

have interesse? 

22. august 

19. september 

 

 

10. Evt. 

 Velkomstfolder. Der vil i 2022 blive arbejdet på en ny/opdateret fælles 

velkomstfolder – måske med særligt tillæg for afd. D. Vi ønsker at BP-rådet vil 

kommenterer på den opdaterede version, før den publiceres, så vi sikre os at vigtige 

informationer er med. Det tilkendegiver BP-Rådet at de gerne vil bidrage med. 

 Ønske om at listerne over kontaktpersoner bliver opdateret. 

 Ønske om at fremmødetavlerne (hvilke personaler der er i fremmøde på den 

aktuelle dag) bliver ført, samt meget gerne foto af personalet. 

 Referat fra BP-rådsmøder: Referat af sidste møde på hjemmesiden. Der er ønske 

om at de sidste beboerblade gennem det sidste halve år også kan forefindes på 

hjemmesiden. 

 Beboertøj der forsvinder? Der bedes tage kontakt til kontaktpersoner for 

gennemgang med pårørende. 

 Der udleveres folder omhandlende ”kvalitetsstandarder for ældrecentrene 2022” 

på mødet. 

 Idrætscertificering på Gildhøjhjemmet: Personaler uddannes til dette. Desuden har 

der meldt sig frivillige, til at blive idrætscertificeret. Der afventes datoer for kursus 

til dette. 

 Vi ønsker at have fokus på frivillige samarbejdet. Der er ansat en 

frivillighedskoordinator i kommunen, som aktivitetsmedarbejderne vil drøfte 

muligheder sammen med. 

 Der er ønske om årlige statusmøder mellem beboeren og dennes pårørende og 

kontaktpersonerne.  

Svar: Vi vil drøfte implementering af dette i ledergruppen.  

Der gøres opmærksom på, at beboerne skal give samtykke til at pårørende 

deltager/afholder statusmøde. 

 Afd. B: Der er ønske om at der bliver set på mulighed for at nedlægge den mur, der 

er ved dagligstuen, så rummet åbnes mere op. 

 Godkendelse af referat fra mødet: Vi enes om at referatet fra mødet i dag, 

rundsendes i BP-rådet til godkendelse, før det ligges på hjemmesiden. Således vil det 

faste punkt ”godkendelse af referat” udgå af dagsordenen fremadrette. 

 

 
 

Referenter:  Dorthe Johansen og Anette Falk. 
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