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Dagsorden og referat fra Bruger- og pårørenderåds-møde. 

Mandag den 01.11.2021- kl. 16.30-18.30 mødelokale  

 

Deltagere: 

Gitte Green (afd. C), Suppleant Gitte Farvin (afd. C)  

Anne Birch (afd. A) 

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

Erling Petersen (afd. D) 

Afdelingsleder D, Tina Nielsen 

Afdelingsleder Køkken, Rengøring og Aktiviteter, Dorthe Larsen 

Repræsentant fra Seniorrådet Flemming Alø 

 

Afbud:  

Per Jensen, Socialudvalgsformand 

 

Referent Dorthe Larsen 

 

Der serveres en let anretning på mødet. 
 

1. Velkomst ved formanden: 

Gitte byder velkommen 

 

2. Godkendelse af dagsorden: 

 Vi starter med punktet fra seniorrådet. 

 

3. Godkendelse af referat fra sidste møde:  

Enkelte rettelser til referatet fra sidste møde vedr. referater på hjemmesiden. Det blev besluttet, at der 

skal ligges referater ud fra et år af gangen. 

 

4. Konstituering – herunder valg af formand og gennemgang af vedtægter: 

Gitte Green fortsætter som formand. 

En enkelt kommentar til vedtægterne: Ifølge vedtægterne §1 kan der vælges én pårørende repræsentant 

fra hver afdeling samt en suppleant. Efter at afdeling A og B er blevet én afdeling kan det overvejes, 

om §1 skal fastholdes, og der derfor kun kan være én repræsentant og ikke to som i nuværende råd, 

eller om der skal ændres i §1. 

 

5. Information og orientering fra Gildhøjhjemmet: 

Ansættelsesprocessen af ny centerleder er i gang, det forventes at ansættelsen af ny centerleder bliver 

pr. 1. januar 2022. Der er flere kompetente ansøgere. 

 

Tina Nielsen har valgt at opsige sin stilling som afdelingsleder på afdeling D. Tina stopper d. 22/11 

2021. 

Der udarbejdes en plan over ledelsen på Gildhøjhjemmet sammen med Ældrechef Lisbeth Sommer og 

Centerleder Marianne Strømsted. Der er planlagt møde med Ældrechef Lisbeth Sommer d. 17/11 

2021. 

Der er ansat en ny Ældrechef til Ældre og Omsorg med opstart d. 1/12 2021. 
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      Alle øvrige stillinger på Gildhøjhjemmet er besat, der er basissygeplejersker tilknyttet alle afdelinger, 

udviklingssygeplejerske og demenskonsulent, det betyder at den manglende lederdækning på 

Gildhøjhjemmet ikke går ud over plejen af borgerne. Det er kompetente medarbejdere, der i hverdagen 

står for plejen og omsorgen af borgerne og dette fortsætter. 

 

       Springer team: lever forsat, det er besluttet at vi arbejder videre med at etablere teamet, så det er     

funktionsklar sommeren 2022. 

 

 

6. Budget 2022: 

Ikke færdigbehandlet pt. 

 

7. Forslag til mulige aktiviteter - via midler fra BPR og KUDSK fonden: 

Forslag til anvendelse af midlerne: 

Campingvogn til haven  

Nye møbler i daglig- og spisestuen på afdeling A og B 

Nyt Tv på afdeling B 

Forespørgsel om BPR og KUDSK midlerne kan slås sammen med diverse midler skænket fra 

Sundhedsstyrelsen. Til indkøb af ny bus. Dette er ikke en mulighed, da midlerne skal anvendes til 

forskellige formål. 

 

8. Nyt fra Seniorrådet: 

Sidste møde med Ældrechefen blev aflyst pga. manglende emner. 

 

9. Nyt vedr. ældrecentret i Vesterled: 

      Byggeriet er indtil videre sat i bero, sidste udmelding er, at ældrecentret er færdigt og klar til     

      indflytning i 2026. 

      Der er et ønske om at skitser og materialer stilles frem i cafeen, så interesserede kan se projektet. Det  

      blev aftalt, at Dorthe Larsen stiller materialer og skitser frem i uge 45. 

 

10. Nye møder og datoer:  

Mandag d. 7. februar 2022 

Mandag d. 9. maj 2022 

Mandag d. 22. august 2022 

Mandag d. 19. september 2022 - Valg til BPR 

 

Konstitutionsmøde aftales efter valget. 

 

11. Evt.:  

      Når borgerne testes for corona, ønsker de pårørende at blive informeret. Tina forklarer, at vi først giver 

besked, hvis borgeren testes positiv for ikke at skabe unødig uro. 

      Det aftales, at Kvalitetsstandarten for 2022 sendes til BPR.  

      Gitte Green og Hanne Rasmussen har tilbudt deres hjælp den 31.12 2021 i cafeen. 

      Forslag om indkøb af cromecast til alle afdelinger. 

      Der efterspørges en fælles pjece til Bruger- og Pårørenderådet, findes der en pjece fra Ældrecentrene? 

      En beboer på afdeling A, har mistet 9 stk. lagner, Dorthe Larsen undersøger om de er sendt til fælles 

vaskeriet. 

      Forslag om, at der kommer censor på lyset på toiletterne på afdeling D, det tages op på 

markvandringen. 

      Forespørgsel om hvem der skal betale de luftrensere, der står på Gildhøjhjemmet. Det har tidligere 

været oppe til dialog med Jens Jørgen Lemvig om det skulle lægges på huslejen eller om den enkelte 

borger skal betale - pt. betaler Gildhøjhjemmet. 
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