
 

 

Bruger- Pårørenderådet, Gundsø Omsorgscenter, Gundsølillevej 6, Ågerup 

4000 Roskilde 

 

Referat fra møde i Bruger- og Pårørenderådet torsdag 18. marts 2021 kl. 

14.30 – 16.30. 

 

Tilstede: Pårørende Henrik Maare, Anne-Lise Burchwaldt. Benny Achton, 

Interessent og Ældrerådsrepræsentant Ann Marie Cordua og Centerleder 

Gitte Benedikte Haraszuk. 

Afbud: Lizzi Christiansen 

 

Mødet afholdtes med følgende dagsorden: 

 

1. Velkommen til centerleder Gitte Benedikte Haraszuk 

Centerlederen præsenterede sig selv. Fortalte om sit virke gennem 

arbejdslivet. Om hvorfor at vælge et lille plejecenter som Gundsø 

Omsorgcenter. Fortalte om hvad der er vigtigt for beboere og 

personale. 

Føler sig meget velkommen af personale, beboere og pårørende. 

 

2.  Yderligere punkter til dagsordenen 

Præsentation af hvert enkelt BPR medlem. 

Fortalte om hvordan deres dage ser ud og at have en ægtefælle på 

plejecentret. Samt hvad de som pårørende kunne ønske sig i 

fremtiden.  

 

3. Orientering om nyt siden sidst v/Ann Marie Cordua. 

- Valg til BPR den 20. maj 2021. Der sendes snart meddelelser ud fra 

Rådhuset. Der er indsendt forslag til ændringer i vedtægterne. De 

foreslåede ændringer er vedtaget af Byrådet. 

Der vil komme orientering i 60Plus om BPR-valget. Ann Marie Cordua 

og Lizzi Christiansen stiller ikke op igen. Dog fortsætter Ann Marie 

Cordua resten af året som Ældrerådsrepræsentant. 

Der skal arbejdes på at finde 3 Interessenter og 1 pårørende. Der er nu 

3 pårørende som ønsker at fortsætte.  



- Frivilligmidler 2021. Mulighed for at søge midt og sidst på året. Vi har 

pt. Kr. 13.832.01 på kontoen i Spar Nord. 

  

4. Orientering v/ centerleder Gitte Benedikte Haraszuk 

- hvad er der sket siden sidste møde. Der er masser at sætte sig ind i 

og rutinerne. 

- kommende initiativer/planer. Der har ikke været udefrakommende 

musikere, klovne og andre relevante underholdere i Coronatiden. Det 

vil der arbejdes på hurtigst muligt. Der er, til stor glæde for beboerne 

kommet gang i cyklerne – der er stor interesse for at blive cykelkører. 

 

- Byggeri bag Bryggerbakken – oplysning om ændring af placering af 

midlertidigt fortov tæt på gavlene ved beboernes boliger. Gitte arbejder 

på at få styr på beliggenheden af den planlagte fortorv. Som der 

beskrives til kommunen vil det betyde stress for beboerne i de berørte 

boliger. 

- Indlæggelse af referat på GOCs hjemmeside. Det undersøges om det 

fortsættes som det har gjort tidligere. Det undersøges når det er muligt 

at komme ind på Kommunens nye hjemmeside. 

 

5. Evt. Høringssvar 

Der har ikke været nogle nye tilsynsbesøg. 

 

6. Aktiviteter støttet af BPR 

- hvilke aktiviteter er gennemført siden sidste møde. Ingen. 

- kommende aktiviteter – planlægges. 

- Frivilligmidler 2021. Mulighed for at søge midt og sidst på året.  

 

7. Eventuelt 

- dato for næste møde den 20. maj 2021 kl. 14.30.  

 

 

Ref.: Ann Marie Cordua 

 


