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Referat fra Bruger- og Pårørende Rådsmøde. 

 
Mandag den 22.08.2022 - kl. 16.30-18.30  

Mødelokalet, Gildhøjhjemmet. 

 

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

Erling Petersen (Afd. D),  

Repræsentant fra Seniorrådet Preben Frank (og senere deltog John Steenberg Nielsen), 

Anne Birch (Afd. A), Hanne Rasmussen (Afd. B), 

Centerleder Anette Falk,  

Afbud fra: Suppliant Michael Løfqvist (Afd. B), Afdelingsleder Dorthe Johansen. 
 

 
1. Velkommen til Preben Frank fra Seniorrådet (der afløser Flemming Alø). 

Preben fortæller om, at der er ny formand i Seniorrådet og der vil blive set på kriterier for valg 

fremadrettet. Antal af medlemmer er dalende og derfor vil de deles om opgaverne som en start, så 

deres fremmøde bliver mindre sårbart. (Derfor deltager John Steenberg Nielsen også på nærværende 

møde). 

2. Godkendelse af dagsorden. Godkendt. Da Dorthe er fraværende på mødet, vil punktet omkring kost 

og aktiviteter blive uddybet i referatet, hvor Dorthe giver en skriftlig status. 

 

3. Nyt fra centerleder. 

- Vi har fået varsling om, at Arbejdstilsynet kommer på besøg. Dato ukendt. 

- Tilbagemelding fra Kudsk Fonden: Donationen må gerne bruges til en hytte (i stedet for 

campingvogn) og der er givet tilladelse til at hvis BP-rådet finder andet, der vurderes mere 

hensigtsmæssigt, kan donationen også bruges til dette. Plan: Anette tjekker med 

aktivitetspersonalet om det stadig er hytten, der er aktuelt. Hvis ja, går vi i gang med at 

indhente tilbud og byggetilladelse mm. 

- Tilbagemelding fra Markedsdagen den 9. juni: En dejlig dag, med godt vejr, god stemning 

og mange gæster. Vi mangler den sidste optælling/afstemning, før vi kan melde ud om det 

endelige resultat. (Der er ønske fra BP-rådet, at man fremover planlægger arrangementer 

senere på eftermiddagen, så man kan nå at deltage efter arbejde). 

- Fælles kursus for hele personalegruppen afvikles oktober/november og vil indeholde 

begrebet Kindness (venlighed) og samvær med beboerne. 

 

4. Orientering omkring aktiviteter. 

- Idrætscertificering. Gildhøjhjemmet bliver officielt idrætscertificeret den 30. august 2022 med 

besøg af borgmesteren. 6 personaler har været på kursus (3 aktivitetsmedarbejdere og 1 fra hver 

af de 3 afdelinger). Anne og Gitte i BP-rådet har meldt sig til at deltage i kurset omkring 

idrætscertificering, men har ikke hørt mere til det. Anette følger op med Dorthe. 

Fra Dorthe: Den 30. august afholdes der idrætscertificering i haven kl. 13.30, hvor vi vil få 

overrakt vores certifikat. Denne dag vil vi få besøg af borgmesteren og formanden for DAI – 

Dansk Arbejder Idrætsforbund. 

Når vi sender nye personaler på kursus (der skal uddannes 1 mere fra hver afdeling), vil de 

frivillige blive inviteret med for at knytte bånd til huset.  

Mette har fået orlov frem til den 31.3.2023, vi har ansat Tim i et vikariat. Tim er uddannet 

pædagog. 
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- Status på kostområdet. 

Fra Dorthe: Køkkenet har de sidste 6 måneder arbejdet med bæredygtighed og økologisk 

omstillingen. Der er konsulent på til at hjælpe med arbejdet, som går stille og roligt fremad.  

Den 31. august har vi temadag omhandlende bønner og linser. Her skal der arbejdes med at få 

det ind i beboernes kost. Til denne dag har vi inviteret 3 beboere til at komme at smage på 

maden. 

 

I køkkenet er der uddannet 4 medarbejdere til Food kordinator, som i efteråret skal arbejde med 

madspild. I uddannelsen har de fået kompetencer i bæredygtigomstilling og nedbringelse af 

madspild. 

 

Vi er nu nået op på en økologiprocent på 59,9. Dvs. når vi rammer 60 får vi et sølvmærke, det er 

kommunens mål at to køkkener opnår guld, og et køkken sølvmærke.  

 

Pr. 1. september starter vi op med tavlemøder igen. Tavlemøderne er for den madansvarlige fra 

den enkelte afdeling og køkkenet, her præsenteres dagens måltider og gives feedback afdelingen 

og køkkenet imellem.  

Som noget nyt vil der daglig blive produceret en menu seddel på det varme måltid, så 

aftenvagten er klædt på til at præsentere måltidet.  
 
Vedr. Frugt. 

Beboerne bliver tilbudt frugt, når frugt indgår i husets menuplan og kageplan. 

Jeg vil tro, det er 4-6 gange om måneden. 

Afdelingen har mulighed for at bestille frugt på deres tirsdagsvare seddel. De kan også afmelde 

kage og ændre dette til frugt. 

Beboerne kan bestille frugt i køkkenet, som kan afhentes og betales i cafeens åbningstid. 

 

 

5. Valg til BP-råd 19.09.2022: 

Formand Gitte ønsker at fortsætte og er ikke på valg. 

Erling er ikke på valg og ønsker at fortsætte. 

Hanne træder ud, da hun ikke længere er pårørende. 

Anne er på valg, men vil tænke over om hun ønsker at genopstille. 

 

Vi har et ønske om repræsentanter for alle afdelinger i rådet. Gerne både beboere og pårørende. 

Anne, Gitte og Anette melder sig til at lave valgplakater, der publiceres snarest. 

Forud for valget skal der være foredrag. (Der ønskes i prioriteret rækkefølge: 1. fremtidsfuldmagter 

2. pårørendevejleder og frivillige 3. præst fra sognet).  

Efter mødet: Der er lavet aftale med en advokat, der kommer kl. 17.00 og fortæller om 

fremtidsfuldmagter og testamenter – dette fremgår af plakaterne – se vedhæftet foto af 

valgplakaten). 

Vi aftaler, at BP-rådet mødes kl. 16.30 for koordinering af valgaftenen 19. september 2022. 

 

Ang. fotos af BP-rådsmedlemmerne: Vi aftaler, at der tages fotos af medlemmerne mhp. info-tavle 

og beboerbladet på kommende BP-råds møde, når det nye råd har konstitueret sig. 

 

6. Eventuelt: 

- Vi drøfter historiefortællingen om Gildhøjhjemmet og hvordan vi kan understøtte hinanden 

og italesætte den gode historie. Det har vi alle et fælles ansvar for – både ledelse, medarbejdere - 
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og også BP-rådet. Er der udfordringer, ting der kan gøres bedre?.....ja, det er der helt sikkert, 

men alle er opfordret til at tage problemstillinger op i rette forum og ikke ”ude i samfundet”. 

Eksempel om en negativ historiefortælling stammer 10 år tilbage, men bliver stadig italesat. Det 

er ærgerligt – det kræver 10 gode historier for at opveje 1 dårlig. Lad os italesætte det, der 

fungerer godt – og hjælpe hinanden til at gøre det endnu bedre . 

 

 

Næste møde:  19. september kl. 16.30. (Der er foredrag kl. 17.00 og valg til BP-råd kl. 18.00). 

 BP-rådets medlemmer mødes kl. 16.30 for koordinering af valget. 

 

 

 

Referent:  Anette Falk. 
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