
Referat fra møde i Bruger- og Pårørende Rådet Gildhøjhjemmet 
 
Dato:  15. november 2022 kl. 16.30-18.30. 
 
Tilstede: 
Beboere:  Allan Frederiksen, afd. C lejlighed 13. 
Pårørende:  Gitte Green afd. C, Erling Petersen afd. D, Peter Egtrop afd. AB samt suppleant 

Anne Birch AB. 
Seniorrådet: Ingen fremmødt – der har været nyvalg i seniorrådet og vi har ikke fået meldt 

navn ud, hvem der fremadrettet repræsenterer seniorrådet i vores BP-råd. 
Ledelse: Anette Falk, Centerleder og Dorthe Johansen, leder af 

køkken/aktivitet/rengøring  
                                  Samt denne gang også afdelingslederne Christine (afd. AB), Nina (afd. C). 
 
Dagsordens punkter: 
 
- BP-rådet konstituerer sig. Gitte Green fortsætter som formand. 

 
- Kort præsentationsrunde: 

o Afdelingslederne deltager i mødet for at hilse på det nye BPR. 
 

- Nyt fra centerleder: 
o Orientering om politikkernes ønske om omlægning af demensindsatsen på 

ældrecentrene. Der vil blive nedsat en arbejdsgruppe i huset, der skal se på, hvordan vi 
får implementeret dette på Gildhøjhjemmet. BP-rådet udtaler bekymring omkring 
omlægningen, men har forståelse for at det er en politisk beslutning. 

o Lukning af cafeerne betyder at Glenten lukker 28/2-23. Der arbejdes med muligheder for 
omplacering af personalet. Cafeen på Gildhøjhjemmet lukker samme dato, men har ikke 
indflydelse på muligheder for beboere og pårørende at bestille mad og lagkager som 
hidtil. 

o Aftalen med Røde Kors og kiosken på Gildhøjhjemmet er genbesøgt. Kioskvognen 
kommer ikke rundt i huset længere, men der vil fremover være mulighed for at handle i 
kiosken i cafeområdet om torsdagene. Kontoret har åbent torsdage for hævning af 
kontanter.  

o Der har været afholdt kursus for hele personalet v. Mette Søndergaard, der er 
ergoterapeut og har stor viden omkring ældre og demens. Kurset omhandlede samvær 
med ældre og ”kindness”-begrebet, som bedst kan oversættes med ”venlighed”. 
Kindness omhandler adfærd og hvordan vi forventes at være sammen - både i mødet 
med beboere, pårørende og personalet. Dette emne vil være i fokus fremadrettet i hele 
huset. 

o Vi har fra Kudsk Fonden modtaget beløb til etablering af bjælkehytte i haven. Kudsk 
fonden har givet BP-rådet mandat til at anvende beløbet til andet end bjælkehytte, 
såfremt BP-rådet fandt en bedre anvendelse og såfremt BP-rådet er enige om et andet 
initiativ.  
Vi (ledelsen) vil gerne anmode BP-rådet om at i stedet for en bjælkehytte, anvendes 
beløbet til etablering af en fast kiosk i cafeområdet, nu hvor cafeen skal lukkes.  
Vi ønsker at renoverer cafeområdet således at køkkenfaciliteterne også kan anvendes til 
kørestolsbrugere, der kan deltage i mindre køkkenaktiviteter sammen med 
aktivitetspersonalet og i den forbindelse også få lavet en kiosk, som ud over selv 
kioskfunktionen også vil kunne anvendes som ”salgs-bod”/”aktivitetsbod” til f.eks. salg 
af/servering af is om sommeren og æbleskiver om vinteren osv. 
BP-rådet støtter forslaget. Ledelsen arbejder videre med planerne. 



 
- Nyt fra aktiviteten/køkken/rengøring 

o Vi har opnået sølvmærket for økologi, det betyder at over 60 procent af de 
råvarer der anvendes i køkkenet er økologiske. 

o Der arbejdes med bæredygtighed i køkkenet det betyder blandt andet at vi prøver 
nye retter af hvor der indgår bønner og linser. 

o Allan bemærker at der serveres god mad på Gildhøjhjemmet – tak for det . 
o Lys i haven og energikrise: Der vil fortsat blive sat lyskæder op ude og inde som 

tidligere år. Eneste ændring bliver at vi sætter ”timere” på, således at lyset først tændes, 
når mørket falder på og slukkes igen de fleste steder kl. 22.00. 
 

- Genbesøge vedtægter for BPR (sidste version er fra 2018). Vi gennemgår vedtægterne og der 
er kun få justeringer. Vi aftaler at Anette renskriver disse og medsender de justerede vedtægter 
til BP-rådet sammen med referatet fra dette møde. 
 

- Velkomstfolder Gildhøjhjemmet (Allan og Peter har fået udlevet nuværende version for 
kommentarer/bemærkninger, før arbejdsgruppen/personalet går i gang med at genbesøge 
folderen for optimering).  
Vi drøfter dette på mødet. Tak for bemærkninger og gode råd . Arbejdsgruppen arbejder videre 
med en revideret velkomstfolder i 2023. 
 

- Forsikring til beboerne? Der er forskellige udmeldinger fra forsikringsselskaberne om, 
hvorvidt de kan tilbyde at lave en indboforsikring i ældreboliger eller ej. Svar: Der er mulighed 
for at tegne en individuel indboforsikring, som dækker boligerne. Dette vil også blive beskrevet i 
velkomstfolderen. 
 

- Eventuelt. Ingen punkter. 
 

- Mødedatoer 2023: 
o Mødedage i BPR bliver fremadrettet tirsdage kl. 16.30-18.30. 

Kommende møder:  
Februar:  21.02.2023 
Maj:   23.05.2023 
September:  19.09.2023 
November:  21.11.2023  

 


