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MØDEDELTAGERE  
Formand: Lise Lotte Due   

Næstformand: Benny Andersen  
Rigmor Nielsen 

Vicki Hansen 
Vibeke Davids Hansen  

 

Lissi Gyldendahl 

Christian Heiberg 
Søren Holmgaard 

Arne Christensen 
Lise-Lotte Tøttrup (referent) 

 

Referat 
 1. Orientering fra kommunen 

Udgår 

 

 

 

2. Evaluering af ældrerådsvalget 

Under punktet deltog Kirsten Kaarsberg, Gitte Christiansen og 

Peer Huuniche 

 

Der var en god dialog omkring ældrerådsvalget.  

Administrationen havde før mødet udsendt en oversigt over 

evalueringspunkter. Denne oversigt blev gennemgået, og både 
fra Ældrerådet og administrationen kom der input til 

evalueringen. 

Oversigten med resultatet af evalueringen er vedhæftet som 

bilag. 

 

Af særlige opmærksomhedspunkter kan nævnes: 

 Vedtægter og procedure skal på ældrerådets 

hjemmeside. Disse skal eventuelt evalueres inden næste 
valg 

 Annoncering er vigtig både på internet og i lokalviser. 

 Ældrerådet skal selv være aktive omkring egne møder 

 Stemmeseddel, der skal tages stilling til 

navnerækkefølge. Hvis det skal ændres, skal der ske en 
vedtægtsændring, da der i vedtægter for Ældrerådet 

under punkt. 3.6 står: ”Kandidaterne opstilles i alfabetisk 

orden efter fornavn indenfor det lokalområde, de 
repræsenter” 

 Der skal ved næste valg ske en opstramning omkring 

selve valghandlingen og udlevering af stemmesedler. 
 På opstillingsstederne i Møllegårdshallen, på Ådalens 

skole og i Slangerup idrætscenter var placeringen af 

ældrerådets afstemningsbord ikke optimalt 
 En nærmere tidsplan på selve valgdagen for frokost, 

middag, kaffe mm. ønskes 

Ældrerådet 
Torsdag den 01.03.2018 kl. 09:15 – 12:30  

Mødelokale F2, Rådhuset, Torvet 2,  

3600   Frederikssund 
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 Kandidater der trækker sig før valget, hvordan håndteres 

det. Kan der opstilles regler for det? Skal overvejes. 

 Kan der bruges nummerator på valgdagen? det vil give 

en bedre mulighed for at følge op og stemme af.  

 Skal der laves en ”pakkeprocedure” således at 

stemmesedler, valgkort mm. pakkes ensartet? 
 På tælledagen, der bør udfærdiges en procedure. 

 Der skal tages stilling til, hvem der skal deltage ved 

optællingen. 

 

 Administrationen skal overveje tidspunktet for trykning af 

stemmesedler. 
 Administrationen skal kontakte KMD og forhøre sig om 

muligheden for at få trykt bord A og B på valgkortene, i 

stedet for 1 og 2 således, at det ikke forveksles med 
kommunalvalget. 

 

Ældrerådet havde et ønske om at hænge billeder op på 

valgstederne. Administrationen var i den forbindelse i kontakt 
med ministeriet for, at forhøre sig om reglerne omkring dette. 

Anbefalingen fra ministeriet var, at der ikke bør være billeder på 
valgstedet, da det blev afholdt i forbindelse med 

kommunalvalget. 

  

Ifølge ”Vedtægter for Ældrerådet” punkt 7 kan disse kun ændres 

efter forhandling mellem Ældreråd og Byråd. Dette mener 

Ældrerådet ikke har været tilfældet, i forhold til ændringerne der 
blev vedtaget på byrådsmødet d. 26. april 2017. 

 

3. Godkendelse af dagsorden og referat fra den 02.01.2018  

Dagsorden og referatet blev godkendt. 

 

 4. Orientering fra formand  

v/ Lise Lotte Due 

Lise Lotte har fået en henvendelse fra en borger, vedrørende en 
klage over et plejecenter. Lise Lotte er ikke gået nærmere ind i 

sagen, ønskede blot at orienterer Ældrerådet. 

 

Lise Lotte har på nuværende tidspunkt ikke adgang til pc, hvorfor 

næstformand Benny Andersen overtager korrespondancen i 
forhold til administrationen og det øvrige ældreråd. 

 

 5. Økonomi 

v/ Rigmor Nielsen 

Rigmor orienterede om, at tilskud fra kommunen endnu ikke var 
modtaget.  

Lise-Lotte Tøttrup har overført tilskuddet 2. marts, 2018.  

  

Der var en dialog omkring diæter og udbetaling af disse. 

 

Diæter ydes efter § 16 a. i lov om kommunernes styrelse hvor i 
der står: ”Kommunalbestyrelsen kan beslutte at yde diæter og 

erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste til den, som 
uden at være medlem af kommunalbestyrelsen deltager i de i § 

16, stk. 1, litra a-f, nævnte møder m.v. 
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Stk. 2. Økonomi- og indenrigsministeren fastsætter størrelsen af 

diæterne. Diæterne fastsættes til et bestemt beløb pr. dag og 

således, at der for dage, hvor varetagelsen af hvervet 
beslaglægger mere end 4 timer, ydes det dobbelte beløb. 

 

 6. Sager til høring 

Velfærdsudvalget. Ældrerådet har udfærdiget høringssvar til 
dagsordenens punkt 12, 13, 15, 18 og 19, se vedhæftede bilag 

 
Social- og Sundhedsudvalget. Ældrerådet har udfærdiget 

høringssvar til punkt 15, se vedhæftede bilag. 

  
Arne spurgte ind til om det var muligt at ændre på tidsfristerne 

for høringssvar. Ældrerådet har ikke meget tid til at sætte sig ind 
i sagerne fra Velfærdsudvalget og Social og Sundhedsudvalget, 

da der er meget kort tidsfrist i forhold til eventuelle høringssvar. 

Der var en dialog omkring dette.  
 

Høringssvar skal være godt begrundet, DANSKE ÆLDRERÅD har 
udfærdiget en opbygning for hvordan man kan opbygge et godt 

høringssvar. diverse materiale fra DANSKE ÆLDRERÅD er 
vedhæftet som bilag. 

 

 

 7. Møder som Ældrerådets medlemmer har deltaget i siden 
sidst 

Arne har været på Solgården, og blev meget fint modtaget af 

centerleder Marianne Broby Andersen og områdeleder Susanne 
Pia Flindt. 

Arne fortalte at sygeplejeklinikken var meget fin. Solgården har 

dog et ønske om at klinikken bruges mere. 

Der var en dialog omkring hvordan sygeplejeklinikken kunne 

anvendes bedre og mere. 

 

Vibeke, Lise Lotte og Benny har været til Nordgruppemøde. 

Ældrerådet fra Frederikssund skulle sørge for oplægsholder. Der 

var i første omgang tænkt på et oplæg fra Attendo, med der var 
ingen derfra der havde mulighed for at deltage. 

Der var derfor et oplæg af leder fra Rehabiliteringsafdelingen 

Karina Buhl omkring ”Forebyggelse/ny strategi i 

sundhedssektoren, således at man blandt andet kan forhindre de 
mange genindlæggelser” 

 

 8. Orientering fra fagudvalg 

Opvækstudvalget v/Vibeke, intet 

Uddannelsesudvalget v/Vibeke, intet.  
Kultur- og Fritidsudvalget /Vibeke, intet 

 

Teknisk Udvalg v/Christian og Søren. 
Kristian undrede sig over at der skulle være forskel på startgebyr 

for Flex busser. Gebyret er på henholdsvis 48 kr. og 24. kr.  
Dialog omkring hvordan Fleks trafik fungerer. 

 

Plan- og Miljøudvalget v/Arne, intet. 
Vækstudvalget v/Arne, intet. 
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9. Forretningsordenen 

Forslag til forretningsordenen, udsættes til næste møde.  

 

10. Næste møde 

Ordinært ældrerådsmøde afholdes d. 28. marts, kl. 9:15 i 

mødelokale F5 (2. sal bag kantinen) Rådhuset, Torvet 2. 

Vicki har meldt afbud. 

 

7. og 8. maj er der Årsmødemøde på Nyborg Strand  

Lissi, Vibeke, Christian og Lise Lotte deltager begge dage, Arne 

deltager om muligt, tirsdag  

Hvilke aktiviteter/stande man ønsker at deltage på mailes til 
Benny. 

 

Da Ældrerådets Årsmøde d. 8. maj, er samme dag som 

Velfærdsudvalget inviterer til dialogmøde, ser Ældrerådet sig 
nødsaget til at anmode om en anden mødedato med 

Velfærdsudvalget. 

  

 11.  Eventuelt 

Intet under eventuelt. 


