
Referat Beboer-pårørenderåds møde Ammershøjparken 22.09.22 
 
 
Deltagere: Jytte, Bengt, Britta, Hannah, Leif, Katelin, Tirsa,  
Afbud: Gitte og Jørgen 
 
 
 

1. Formandsvalg 
Bengt melder sig til formandsposten 
 

2. Suppleringsvalg 
Der er aktuelt 3 pårørende der deltager i beboerpårørenderådet, der er derfor 11 ledige pladser til 
beboere eller pårørende.  
Bernt der er pårørende i Hus vil gerne deltage i rådets arbejde. Dette blev hilst velkomment. 
Vi skal holde åbent hus om beboerpårørende rådet i efteråret 2022, her vil vi også lave 
suppleringsvalg, af nye medlemmer til rådet.  
VI aftaler at vi vil lave det som et arrangement med fællesspisning i multirummet 
Tirsa planlægger tid og dato 

 
 

3. Samtykke til at sende mail med synlig adresse  
Enighed om samtykke til dette, Tirsa sørger for samtykke erklæring sendes ud.  
 

3.a Høringssvar budget 2022-2026 fra LU Ammershøjparken Ældrecenter.  

 

Overordnet skal der spares 15 mio. kr. i Lejre kommune, i 2023. Besparelserne må ikke 

tages fra drift af ældre- eller børneområdet.  

Tirsa gennemgår kommunens udspil til budgetfordelingen på sundheds- og ældreområdet 

fra 2023-2026 

Pkt. 19 omhandler åbning af nyt daghjem i Ammershøjparken i 2023, der er afsat 750.000 

kr. til dette i 2023 og 1,5 mio. kr. årigt herefter.  

Et forventet mindreforbrug generelt i CVO skal finansiere inventar og lign. til daghjemmet. 

Desuden foreslås det at udgifterne til driften af et kommende daghjem, betales ved en 

tilsvarende reduktion af visitationens budget.  

Pkt. 21 a. der har været afsat et lidt for højt budget i forhold til udgifterne på AMHP, dette tilpasses 
nu samme niveau som øvrige plejecentre i kommunen 
 
Høringssvar budget 2023-2026 fra beboer-pårørenderådet Ammershøjparken Ældrecenter, 

drøftes og udformes i fællesskab. 

Høringssvaret indeholder desuden forslag til åbning af Cafe i Ammershøjparken, samt åbning af 
produktionskøkkenet med forproduktion af mad der færdigtilberedes i husene.  
 
 

4. Hjemlighed og andre projekter 
Vi har arbejdet med projektet ”værdighed i ældrepleje”  
Vi har arbejdet med et fælles sprog og tilgang til den værdige pleje af de ældre 
Desuden arbejder vi med et ”hjemligheds projekt” der består af to dele. Dels hjemlighed ifm. 
indflytning, med udgangspunkt i indflytningssamtaler hvor medarbejderne lære beboerne bedre at 
kende, og dels med udgangspunkt i at skabe hjemlighed i de fysiske rammer med udgangspunkt i 
vores udearealer. Der afholdes aktuelt interviews m.h.p. at indsamle ideer og forslag til dette.  



 
 
Vi afholder forsat koncerter og ronkedor festival.  
Der efterlyses flere arrangementer i weekender, dette vil vi forsøge at efterkomme.  
Der er opsat en kaffemaskine i multirummet, som beboere og pårørende kan benytte.  
Vi mangler en chauffør til at køre ture med bussen.  
Ladcyklen skal bruges mere.  
 
 

5. Kommunalt uanmeldt tilsyn 
Generelt ros og god stemning og atmosfære i Ammershøjparken  
De beboere og pårørende der blev spurgt var generelt meget tilfredse.  
Punkterne omkring Dokumentation og medicin var ikke lige så tilfredsstillende.  
 

6. Personalesituationen 
a. Vakancer 

Aktuelt ingen vakante stillinger på AMHP.  
 

b. Ungarbejdere/inspirationsstillinger 
Der er aktuelt ansat 6 ungarbejdere ude i husene, en i hvert hus med undtagelse af hus E, 
hvor vi påtænker at ansætte en seniormedarbejder.  
De er her mellem 1-3 dage om ugen.  
 

7. Økonomi 
Aktuelt et budget på ca. 35 mio. kr.  
Sidste år kom vi ud med et merforbrug på ca. 400.000 kr.  
Aktuelt har vi ikke brugt vores lønbudget, dels fordi vi har holdt igen med forbrug, for at sikre at der 
var nok til det beløb vi ville blive reduceret med, og dels grundet manglende personale/vikarer i 
ferieperioder.   
 
 

8. Evt.  
 

 

 


