
Referat fra Beboer- og Pårørenderådsmøde d. 10/6-21 

- Ammershøjparken Ældrecenter 

 

Deltagere : Anni (beboer hus C ), Helle (pårørende til Anni hus C), Hanna (pårørende til Kaj hus E), Gitte 

(pårørende til Marie hus A), Jørgen (beboer hus C), Bendt (pårørende til Gøta hus D), Katelin 

(centersygeplejerske AMHP), Britta (teamleder AMHP), Tirsa ( plejehjemsleder AMHP) 

Fraværende : Per Løve (pårørende til Ib hus B) Jytte (frivillig), Leif (frivillig) 

 

• Velkomst ved Tirsa, efterfulgt af præsentationsrunde.  

 

• Valg af formand for Beboer- og Pårørenderådet, Helle påtager sig denne post.  

 

• Drøftelse af Budget for AMHP 2022-2025 

I Lejre kommune planlægges der med 3-årige budgetter.  

Vi har modtaget et brev fra kommunalbestyrelsen, vedr. fremtidige budgetforslag. Dog forventes 

der, at forslag der kræver øgede driftsbevillinger, skal ledsages af et forslag til en besparelse i 

budgettet.  

AMHP har et årligt budget på ca. 22 millioner, hvoraf ca.21 millioner går til lønninger, og resten til 

drift, kontorartikler, aktiviteter og lign.  

Der er på LU drøftet besparelse vedr. uniformer.  

Det er fortsat et stort ønske at der etableres et hegn omring hele plejecenteret. Der er for 

nuværende kun hegn omkring demensenheden hus E, og der vil ligeledes blive etableret hegn 

omkring de to nye huse. Det er et stort ønske at etableringer af dette hegn kunne udvides til at 

indebære hele AMHP. Dette ønske vil blive sendt til kommunalbestyrelsen, dog er det vanskeligt at 

finde forslag til en tilsvarende besparelse i budgettet.  

Vi drøfter følgende alternative forslag til finansiering af et hegn: 

-Lokal opsparingsfond 

-Ansøgning om Fondsmidler (dette skal dog først godkendes hos kommunalbestyrelsen) 

-Borgerforslag (alle kan oprette et borgerforslag til en forandring i kommunen, dette gøres på Lejre     

kommunes hjemmeside, og ville synliggøre at der er et behov, og understøtte vores ansøgning) 

- Donationer 

 

• Jørgen forslår at vi laver en danseaften på AMHP, med dans og musik 

Jørgen har ligeledes et ønske om at kunne samle en gruppe af beboere, der gerne vil spille billard. 

Dog har vi ikke billard på AMHP, men alternativt kunne der arrangeres ture til Østergård, hvor der 

mulighed for at spille billard.  

 

• Information om Bussen. Bussen anvendes primært som transportmiddel ved udflugter for 

beboerne. Bussen må dog også lånes af pårørende og frivillige, og kræver blot ”almindeligt” 

kørekort. Bussen kan bookes ved henvendelse til personalet. 

• Forslag til mere nutidig menu, ved Anni. Anni synes maden er for gammeldags, og har et ønske om 

mere moderne og sund kost. Vi taler om, at det formegentlig er en generel tendens med en mere 



sund og nutidig kost, i takt med at yngre generationer flytter på plejecenter.                                         

Vi taler om at beboere og pårørende i alle huse er velkommen til at komme med forslag til menuen, 

og at husene som udgangspunkt lægger madplaner sammen med beboerne. Hvis man har nogle 

særlige behov eller ønsker, kunne det være en ide at lave en form for oversigt over ideer til retter 

man godt kan lide, så det bliver lettere for personalet at imødekomme.  

   

• Ny kultur. Vi drøfter at der, i takt med at yngre generationer flytter på plejecenter, ligeledes sker en 

forandring i beboernes kultur og interesser. Fx lytter mange af de yngre generationer til Rock, Elvis, 

Shu-bi-dua, gasolin og lign., frem for dansk top musik, ser nyere film og dokumentarfilm, i stedet 

for gamle danske film. Dette er noget vi skal tage højde for når der planlægges aktiviteter.  

 

• Aktiviteter. Som en del af regeringens sommer pakker, mhp. At genstarte kulturlivet, har AMHP 

fået en pulje penge, til brug til aktiviteter med beboerne. Frivillige, samt pårørende, der vil deltage 

som frivillige, er velkommen. Vi drøfter forslag til aktiviteter.          

 - Frokost på Gerhøj kro                                       

 - Frokost på vadestedet Holbæk Havn 

 -Tur til Roskilde havn (sagafjord?) 

- Tur til sagnlandet, Lejre 

- Tur til Orø 

- Tur til Bakken 

- Tur til Tivoli 

- Mortens aften arrangement på Hertadalen 

- ”Jagt fest” på AMHP, fx med Hertadalen  

- Tur til Herslev brughus 

- koncerter, både ude og hjemme på AMHP. 

- kunstnere der kommer ud og laver aktiviteter på AMHP, ligesom der i 2020 blev lavet ”Stjernestunder” 

- Fællessang 

- Koncert/arrangement med Signe og Martin 

- Kim Larsen kopi band 

- Besøg af lokale børnehaver 

- Besøg af besøgshunde 

 

• Slutteligt aftaler vi at vi, i Beboer- og Pårørenderådet, fremadrettet mødes om tirsdagen fra kl.16-

18, ca. 1 gang i kvartalet. Forpersonen Helle, laver i samarbejde med Tirsa, dagsorden og 

mødeindkaldelse. 


