
Referat af møde den 7. september 2021 i BPR på Kristiansminde

Deltagere: Gitte Wallin Limkilde, Ebba Nielsen, Christina Ebbesen, Jette Schjoldan, Hermand
Pedersen, Anne Gregersen
Tilforordnet fra Ældrerådet: Fleming Friis Larsen
Gæster: Grethe Frahm-Christensen, Kristiansminde og Vinni L. Rasmussen, Hyrdehøj (hvis hun
kan finde tid) samt Kristiansmindes Venner (Anna, Lykke, Irene, Hanne, Kirsten, Ingelise, Jytte)

Afbud: Vinni L. Rasmussen.

1.
Velkomst og
godkendelse af
dagsorden

Der var uorden i numrene på dagsordenen, så vi fik sat punkterne i
kronologisk rækkefølge.
Der blev tilføjet et punkt: 3. Valg af kasserer og næstformand.
Derefter blev dagsordenen godkendt.

2.
Aktiviteter A.

Gitte informerer om de igangværende aktiviteter på Kristiansminde.
- Husavis udsendt 30.08.21. Her kan aktiviteterne ses. Der er flere

typer aktiviteter. Dem, der kan beskrives og fastsættes samt de
aktiviteter, der opstår i det daglige. F.eks. synge, læse højt, se
film, gåtur, spille spil.

- Seniorhøjskolen laver nogle arrangementer. Godt tilbud, hvor der
er noget hver dag, man som beboer kan deltage i.

- Fællesaktiviteter
- Efter ønske fra nogle pårørende startes pårørendegrupper
- I aftentimerne arrangeres ikke egentlige aktiviteter, men man

samler nogle til f.eks. at se OL i fjernsynet. Griber de
muligheder, der er.

Udgangspunktet for aktiviteter er, at det skal give mening for den enkelte.

B.
Kristiansmindes Venner informerer om deres arrangementer, bl.a. om den
5/9.
Det startede lidt i kaos. Det var svært at komme ind, og der var ikke lavet
kaffe og kage, men det lykkedes og arrangementet blev rigtig flot.
Personalet hjalp på en meget positiv måde. Der var 60, og det var positivt.
Der var ca. 15 pårørende, ca. 30 beboere og så Kristiansmindes Venner. Alle
afdelingerne kom med omkring 5-6 beboere. Det var meget positivt.
Personalet var utroligt hjælpsomme med at få beboerne ind til og hjem fra
arrangementet.



Enighed om at planlægge fælles og arbejde sammen, så arrangementerne
kan støttes personalemæssigt. Stor ros og tak til personalet!
Der er desværre ikke så god plads i caféen. Drøftelse af, om man skal nøjes
med at lave noget for enkelte huse.
Beslutninger:
Fortsætte i et samarbejde og invitere alle.
Prøve at sætte bordene op fredag før arrangementet og åbne ind til
Seniorhøjskolen, så der kan være 60.
En medarbejder fra hvert hus deltager.

Arrangementerne er kl. 14.30 – 15.30. Kaffe fra kl. 14, så der er ro på til
underholdningen.
Kirsten fortalte om alle de fine kunstnere, Vennerne har mulighed for at
kontakte og få til at underholde.
De næste arrangementer bliver den 10. oktober, den 7. november og den 12.
december 2021.
Den 10. oktober er der også årsmøde i Kristiansmindes Venner. Pårørende
vil blive inviteret til dette, så der forhåbentlig kommer flere med i
Kristiansmindes Venner. Gitte sender invitationen ud til alle pårørende.

Når alle arrangementer er afviklet, ser vi på, hvordan det er gået, og hvordan
det eventuelt kan fortsætte.
Vennerne vil gerne vide, om der er planer om julearrangement på
Kristiansminde, så det kan koordineres. Det ved Gitte og Grethe ikke endnu.
Vennerne ønsker en nøglebrik, så de kan komme ind og kan komme på
toilettet. Det sørger Gitte for.

Flemming informerede om, at Ældresagen har 162 t. kroner, der skal bruges
på plejecentrene. Pengene skal bruges inden 1. juli 2022. Der er deadline
den 31. oktober for at søge pengene. Ældresagen har kontaktet AOF
Roskilde om hjælp til dette. Der satses på at bruge 80. t. her i år.
Gitte foreslog, at man måske laver noget på hverdagene for også de borgere,
der er i eget hjem og kommer i Seniorhøjskolen og invitere beboerne med.
Der er 13 plejecentre i hele kommunen, heraf ni i Roskilde Centrum.
Fleming har initiativet på dette.

Ønske fra Kristiansmindes Venner om at få husavisen. Gitte sender den til
Jytte, der sender videre.

Pølsefesten den 24. august 2021 var meget vellykket og vejret var godt.
Eneste lille ønske til ændring en anden gang var, hvis man kunne vide,
hvornår spillemanden spiller i de forskellige huse, så man oplever ham.

Anne spurgte til fysiske aktiviteter for den enkelte. Gitte svarede, at der er
bordtennis, gåture, og udvalgte aktiviteter med en psykomotorisk terapeut



(Benedikte) en gang om ugen i hvert hus. Der er ikke ressourcer til
yderligere individuelle tiltag. Det er en udfordring at få personaleressourcer.
Der blev spurgt til cykel rickshaws, om de pårørende kan bruge den. Gitte
oplyste, at der er en instruktør (Benedikte). Det sætter Gitte ind i avisen.

Anne vil undersøge hos Roskilde Bordtennis, om de måske kan tilbyde
noget på Kristiansminde.

3.
Valg af kasserer
og næstformand

Kasserer Christina Ebbesen trækker sig som kasserer, men gerne vil
fortsætte som bestyrelsesmedlem.
Som ny kasser valgtes Ebba Nielsen. Ebba trak sig som næstformand, og
som ny næstformand valgtes Christina Ebbesen.

Anne har talt med John, den tidligere kasserer, som fortsat gerne vil hjælpe.
Christina sørger for, at Ebba får bilagsmapperne og vejledningerne.
Anne og John sørger for bankpapirerne.

4.
BPR's økonomi.
Budget /
regnskab

Da der således under pkt. 3 blev valgt ny kasserer, venter vi med dette punkt
til næste møde.

Gitte undrede sig over, at vores BPR varetager Hyrdehøjs frivilligmidler.
Anne svarede, at det tidligere BPR søgte midler også til Hyrdehøj, fordi der
var beboere fra Kristiansminde, der flyttede med på Hyrdehøj. Så snart der
vælges et BPR på Hyrdehøj vil midlerne og ansvaret blive overdraget til
dem. De har suppleringsvalg i november.

Hermand spurgte til en fond fra Asterscentret. Den er flyttet med beboerne
fra Asterscentret til Kristiansminde, og Gitte bestyrer den. Det er den, der
betaler Søren Spillemand bl.a.

5.
Orientering fra
formand.

A. Frivilligcenter Roskilde – ønsker I alt?
Da der kommer rigtig mange mails fra Frivilligcentret blev det
besluttet, at Anne sorterer i dem og udelukkende videresender dem,
hun finder relevante.
Fleming oplyste, at han sidder i bestyrelsen for Frivilligcentret, så
han kan tage temaer op, hvis vi ønsker det.



B. Hjemmesiden.
Anne har undersøgt i kommunen, om der er hjælp at hente. Det er
det småt med. Det er Centerleder, der må lægge ting på hjemmesiden
med lidt hjælp fra Jessies afdeling.
Anne rejste ønsker til indhold på hjemmesiden.
Gitte skal tage ledertimer fra til at lægge ting ind på hjemmesiden,
og det er der ikke nok timer til. Ledelsen arbejder så meget med at få
huset til at køre og drifte på fornuftig måde og det bliver prioriteret
højt. Husavisen blev prioriteret højt, den er lidt mere i det nære.
Gitte vil finde ressourcer sammen med administrativt team og få lagt
ting ind på hjemmesiden.
Grethe oplyste, at den opgavefordeling i.f.t. hjemmesider altid har
været sådan i Roskilde kommune, og at ledelsen først kommer til
hjemmesiden i begyndelsen af 2022. Ledelsen er heller ikke helt på
plads endnu, så derfor må hjemmesiden vente.
Gitte og Grethe beder Jonna om at få faktuelle oplysninger lagt ind.

C. Facebook.
Fint nok, men ikke alle har det.

D. Der er kommet invitation til møde om frivilligmidler den 28.
september 2021. Anne deltager. Ebba er forhindret.

E. Mødet den 2.9.2021 for de nye BPR. Kort information fra dem, der
deltog (Ebba, Jette, Hermand og Anne). Et godt møde, hvor vi fik
mange gode informationer. Vi savnede dog nogle politikere.

6.
Orientering fra
Ledelsen

Velkommen til Grethe i en ny stilling som souschef. Grethe har arbejdet
med ledelse og sundhedsfaglig kvalitet siden 1999. Grethe har været
tidligere centerleder på Bernadottegården og distriktsleder i hjemmeplejen.
Grethe er meget optaget af sundhedsfaglig kvalitet. Uddannet som
sygeplejerske. Optaget af at udvikle arbejdspladsen og tilbuddet til
målgruppen.
En ny afdelingsleder til hus 10 og 12 skal køres ind. Det bliver Grethes
opgave. Grethe leder nattevagter og rengøringsteamet. Ansvarsområderne er
ikke fordelt helt endnu mellem Gitte og Grethe.

Udfordringer de sidste 2 måneder med at modtage beboere fra andre steder i
kommunen. Både fra andre plejecentre og hjemmeboende. Det har
personalet landet vældig godt i en tid, hvor det er svært at rekruttere



uddannet personale. En god modtagelse af nye beboere kræver ekstra
ressourcer. Både i.f.t. at have de indledende samtaler med familien og med
at modtage beboeren og pårørende på en god måde.

Desværre er der også nogle gange situationer, vi ikke lykkes med.

Hermand informerede om, at han har lavet et læserbrev om Kristiansminde
som demenscenter og som fyrtårn. Gitte sagde, at vi er ikke nået til at være
fyrtårn endnu, men arbejder på at skabe rammerne, bibringe de faglige
kompetencer, så vi kan nå alle de mennesker, der rammes af demens. Vi
mangler at udvikle f.eks. et tilbud til yngre demente. Vi må gøre det med de
rammer, vi får.

7.
Høring om
Roskilde
kommunes
budget.

Høringsfristen er 29. september 2021.
Vi nedsatte en arbejdsgruppe, der skal se på budgettet og udarbejde
høringssvar: Ebba, Hermand og Anne.
Ønsker:

- Udeområderne, både det daglige vedligehold, men også at skabe
gode udeområder specielt for demente

- Mulighed for målrettet brug af TV med streaming af film og
musik

- Den opgave, vi løser med midlertidige pladser og får nogen ind
til vurdering kræver flere ressourcer med de rigtige kompetencer.
Det er en anderledes opgave end den daglige drift med de faste
beboere. Flere ressourcer ønskes til dette.

- Ressourcer til målrettede individuelle aktiviteter, da det er et
behov for beboerne på Kristiansminde.

8.
Folder om BPR
til beboere og
pårørende

Anne indledte punktet med at understrege, at det er vigtigt, at vi får en god
kontakt til beboere og pårørende på Kristiansminde. En af måderne er at
sikre, at de kan få dette kunne være at lave en folder om BPR.
Vi tager det op næste gang. Det skal udleveres til nye beboere / pårørende.
Gitte laver en konkurrence med et navn til husavisen.

9.
Næste møde
tirsdag den 2.
november 2021
kl. 15 – 17

Hvilket tema ønsker vi at drøfte?
Samarbejdet mellem brugere og personale.
Gitte/Grethe indleder punktet med at fortælle om, hvordan samarbejdet er
tilrettelagt i dag, og så tager vi en drøftelse af, hvordan det eventuelt kan
forbedres.



10.
Eventuelt Fleming nævnte, at den 21. september 2021 kl. 17.00 kommer Lone Carmel

og holder foredrag om sin bog om det at være pårørende. Hun har skrevet en
bog ”Demens, dilemmaer og Stjernestunder”


