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MØDEDELTAGERE  
Formand: Lise Lotte Due   

Næstformand: Benny Andersen  
Rigmor Nielsen 

Vicki Hansen (afbud) 
Vibeke Davids Hansen  

 

Lissi Gyldendahl 

Christian Heiberg 
Søren Holmgaard 

Arne Christensen 
Lise-Lotte Tøttrup (referent) 

 

Referat 
 1. Orientering fra kommunen 

V/ Rikke Barnholdt, leder af Visitationen 
Rikke orienterede om Visitationen, myndighedsafdelingen. 

Der blev uddelt materiale med information om visitationens 

opgaver og personalesammensætning. Bilag vedhæftet 
 

Der var en dialog omkring demens. Der er stor fokus på demens, 
ikke mindst i forhold til pårørende af demensramte. 

 

Der var en dialog omkring hverdagsrehabilitering. Der er stor 
effekt af hverdagsrehabilitering, og mange borgere bliver 

selvhjulpne i større eller mindre grad. 
 

Ældrerådet spurgte ind til beredskabsplan i forbindelse med 
strejke/lockout. Rikke oplyste at, der i kommunen arbejdes med 

en beredskabsplan. 

 
Rikke informerede omkring tilsynet med leverandører af personlig 

pleje og praktisk hjælp. 
Der var efterfølgende en dialog omkring de krav der stilles bl.a. i 

forhold til dokumentation.  

 

 2. Informationsmøde for kommunens seniorer  

Mikkel Torp Bille, konsulent Ældre- og Social Service orienterede 

om kommende informationsmøde. Bilag vedhæftet 

Der afholdes 2 møder i 2018, første møde er d. 15. maj kl. 16-18 

i Elværket. 

 

1 – 2 repræsentanter fra Ældrerådet inviteres til at deltage på 

mødet og informerer omkring Ældrerådet. 

Første møde tirsdag d. 15. maj kl. 16 – 18 i Elværket 
repræsenteres af Viki alternativt Lissi. 

Andet møde afholdes i Skibby og repræsenteres af Lise Lotte. 
Mødet afholdes i efteråret 2018, endelig dato er ikke fastlagt . 

Ældrerådet 
Onsdag den 28. marts 2018 kl. 09:15 – 12:30  

Mødelokale F5, (2 sal bag kantinen), Rådhuset, Torvet 2, 3600  
Frederikssund 
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Der er forslag fra Ældrerådet om, at informerer kommunens 

borgere over 60 via digital post. 

 

Ældrerådet mener det er vigtigt at overveje overskriften og 
dagsordenen i forbindelse med sådan et arrangement. Det er de 

sunde og raske +60 årige der sker henvendelse til. 

 

Arne nævnte boliger som et muligt emne til sådan en dag. 

 

Der var en dialog omkring målgruppen, og afstemning af 
forventningerne. 

 

3. Godkendelse af dagsorden og referat fra den 1. marts 
2018  

Dagsorden og referat blev godkendt.  

 

 4. Orientering fra formand  

V/ Lise Lotte Due 

Benny Andersen søger, af personlige, årsager orlov fra 
Ældrerådet, hvilket er bevilget.  

Orlov bevilges for 4 måneder frem til d. 1. august.  

Første suppleant i Ældrerådet, Bent Jakobsen indtræder i 

Ældrerådet i perioden 1. april til 31. juli 2018  

 

Lise Lotte har fået en henvendelse fra 2 skoleelever der tidligere 

har kontaktet Ældrerådet i forbindelse med en skoleopgave. 
Eleverne orienterede om, at de havde fået 12 i karakter 

 

Lise Lotte har fået en henvendelse fra firmaet der tidligere har 
trykt Ældrerådets brochure. De vil gerne mødes med Ældrerådet 

for nærmere aftale om, at producere en ny brochure.  

Ældrerådet aftalte at inviterer til deltagelse på Ældrerådets møde 

d. 9. august. Kl. 10:00 

 

Lise Lotte har modtaget mail fra Erik Nielsen, tidligere medlem af 

Ældrerådet. Erik stiller sig fortsat undrende over resultatet ved 

ældrerådsvalget og metoden for opstilling. Mailen vedhæftet. 

 

Lise Lotte har modtaget mail fra Hornsherred almene 

boligselskab de efterspørger en repræsentant i stedet for Erik 
Nielsen, tidligere medlem af Ældrerådet. 

Lise Lotte tager kontakt til Erik for at få information om hvad 
opgaven går ud på. Søren er mulig som ny repræsentant. 

 

Lise Lotte har modtaget mail fra Jimmy Sarvad, tidligere medlem 
af Ældrerådet, omkring deltagelse i Snake City festival d. 25. 

august 2018. 

Arne tager kontakt til Jimmy, omkring det videre forløb 

 

Der var en dialog omkring Snake City Festivalen og hvilket 
materiale der skulle bruges til omdeling. Sidste år omdelte 

Ældrerådet deres brochure. Det kan dog ikke nås at få trykt ny 
brochure til denne dag. 

Det blev aftalt at Lissi udfærdiger et oplæg til en 
informationsfolder, som Ældrerådet kan bruge ved lejligheder 
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som Snake City Festival.  

Folderen kan også bruges til omdeling hvor Ældrerådet ønsker at 
informerer om deres arbejde. 

 

 5. Økonomi 

V/ Rigmor Nielsen 

Rigmor informerer om, at hun har modtaget tilskud fra 
kommunen. 

 

 6. Sager til høring 

Velfærdsudvalget Bilag vedhæftet 

Social- og Sundhedsudvalget. Dagsorden var ikke modtaget 

 

 

 7. Møder som Ældrerådets medlemmer har deltaget i siden 
sidst 

Lissi har været på besøg på Omsorgscenteret Tolleruphøj. Lissi 
mødtes med Marianne Broby, leder af centeret.  

Marianne og Lisse havde en god dialog.  

Det blev aftalt at Lissi laver opslag til ophængning på centeret 
Tolleruphøj, for at gøre borgerne opmærksomme på Ældrerådet. 

 

Christian og Vibeke har været til generalforsamling i Elværket. 

Kontingentet til Elværket fortsætter uændret.  

Vibeke fortæller at Eskild Marcussen, daglig leder af Elværket går 
af efter 24 år.  

 

 8. Orientering fra fagudvalg 

Opvækstudvalget v/Vibeke. Ingen dagsorden 

Uddannelsesudvalget v/Vibeke. Ingen dagsorden 

Kultur- og Fritidsudvalget /Vibeke. Ingen dagsorden 

Plan- og Miljøudvalget v/Arne. Intet nyt  

Vækstudvalget v/Arne. Intet nyt 

Teknisk Udvalg v/Christian og Søren.  

Christian informerede om ændrede busruter.  
Der var en dialog omkring busruterne, startgebyr ved Flex bus, 

skolebusser samt antallet af passagerer.  
 

9. Forretningsordenen 

Lissi informerede om, at der har været afholdt 2 møder i 

arbejdsgruppen. 
Der er ved udarbejdelsen af Forretningsordenen taget 

udgangspunkt i et oplæg fra DANSKE ÆLDRERÅD. 
 

Forretningsordenen blev gennemgået tilrettet og godkendt. 

Vedhæftet som bilag 

 

 10. Ansøgning om IPads 

Der var enighed om, at Ældrerådet skal søge kommunen om 
IPads eller bærbare pc’er. 

Administrationen bedes undersøge nærmere hvor en sådan 
ansøgning skal sendes hen. 
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11. Næste møde 

Der har været holdt ekstraordinært møde d. 3. apr. hvor eneste 

punkt var valg af næstformand i perioden 1. apr. – 31. juli 2018. 

Referat af dette møde er udsendt til Ældreråd og Velfærdsudvalg 

pr. mail d. 3. april 2018. 

 

Ordinært møde i Ældrerådet afholdes d. 3. maj, kl. 9:15 på 

omsorgscenteret Tolleruphøj, glassalen, Roskildevej 160A, 
Frederikssund.  

 

 12.  Eventuelt 

Ældrerådet ønsker en rundvisning på Rådhuset, hvilket 
administrationen arrangerer til Ældrerådets møde d. 7. juni. 

 

Der blev rejst spørgsmål til diæter.  
Hvornår og til hvilke møder udbetales diæter ? 

Udbetaling af diæter bør tages op i forbindelse med tilretning af 

vedtægterne, idet det skal tilstræbes at det præciseres nærmere 

hvornår der sker udbetaling. 

 

Ældrerådet har et ønske om, at der ”reklameres” for Ældrerådet i 

lokalavisen under information fra kommunen, evt. blot med en 
henvisning til deres hjemmeside. 

 


