
Referat af møde i BPR onsdag den 16. marts 2022 

Deltagere: Sisse, Liv, Thorkild, Marie og Steen  

Afbud/fraværende: Erik (Ældrerådet), Povl og Jørgen 

 

 

Dagsorden 

Præsentation Erik Thomsen – Ældrerådet 

Punktet udgår 

 

Orientering fra formand: 

Har kontakt med Nordea og fået fremsendt materiale til brug for oprettelse/ændring af konto. Relevante 

ændringer er foretaget hos Erhvervsstyrelsen. Udarbejdet bilag til Nordea, son behandles under punkt ov 

økonomi mm. 

Haft kontakt til ”frivillig midler”. Der er bevilliget 20.000 kr. i 2020, som vi har fået overført fra 2020 til 

2021, grundet covid-19. Der er givet tilsagn om, at beløbet kan overføres og anvendes i 2022, grundet 

Covid-19 og problemer med reg. af ny bestyrelse/kassere.  

  

Orientering via centerleder: 

Ny afsnitsleder på 3. sal: Camilla Bay 

Der vil blive opsat billeder af de ansatte på hver etage, hvilket vil gøre det nemmere for os pårørende, at 

”huske” navne mm 

Kintella app. Er skudt i gang på 2. sal (kræver pt. Nemid). Fra uge 11, skulle det være muligt at tilgå app’en 

via mail. App’en er tiltænkt alle pårørende og ikke kun de nærmeste. Efter sommerferie, skal hele huset på. 

Der er tanker om en pårørende eftermiddag to gange om året, hvor personalet også deltager. Der kunne 

f.eks. være oplæg om demens eller lignende. 

Sisse spørger om vi er i dialog med andre pårørende. Hvis vi er, kunne det være interessant at hører om de 

er interesseret i sådan et arr.   

Der er pt. Ansat 20 studerende/elever (talenter)  

”Ung i praksis” Projekt for skoleklasse (7 kl.) hvor eleverne får indblik i ”faget” på et plejecenter og 

nysgerrighed, således at de måske vil vælge den vej i deres erhvervsliv. 

Frivillige: Hanne er formand. De søger cykelpiloter, frivillige til kortspil mm. Og andre der vil komme og lave 

aktiviteter med beboerne. Hvis vi kender til nogen der vil være frivillige, kan de kontakte Sonja. 

Der er en 15 årig und mand, der gerne vil spille skak med beboerne i hans fritid. 



Der er planlagt påskefrokost på hver etage, hvor de ansatte deltager. 

Der overvejes cirkusforestilling 

Demensklovne. Her er der tale om et længere forløb. 

Sisse spurgte om vi var interesseret i, at der blev taget billeder af os i rådet, således at vi vil være mere 

genkendelig for øvrige pårørende/beboerne. Dette var der ingen bemærkninger til. 

   

Orientering fra Ældrerådet: 

Punktet udgår 

 

Generelle oplevelser: 

Stadigvæk problemer med kald der ikke reageres på. Hvis ikke der reageres på kald, skal vi kontakte 

personalet, da der skal være en reaktion. Hjælper det ikke, skal vi tage fra i de enkelte afsnitsledere. Der er 

et ønske om et nyt system.  

Er der i det hele taget problemer, af den ene eller anden slags, skal vi gå til afsnitslederne, hvis ikke 

problemet kan afhjælpes ved henvendelse til personalet. 

Der vil være noget der ikke kører 100 %, da der de sidste 3 måneder er ansat 28 nye medarbejdere, men 

afsnitslederne arbejder hård på at få rettet op på evt. fejl. 

Der arbejdes også på, at afsnitslederne bliver mere synlige. 

 

Økonomi, herunder oprettelse af konto mm 

Indestående på konto er pt. 20.689 kr. Der har ikke været forbrug på kontoen, grundet problemerne med 

Nordea. 

Bilag til Nordea blev underskrevet.  

 

Eventuelt:    

Næste møde 4. maj 2022 – ca. kl. 15.15/15:30 


