Ældrerådet
Torsdag den 3. maj 2018 kl. 09:00 – 12:30
Omsorgscenter Tolleruphøj, Roskildevej 160, Glassalen v/cafeen,
3600 Frederikssund

MØDEDELTAGERE
Formand: Lise Lotte Due
Næstformand: Bent Jakobsen
(i perioden 1.4-31.7 18)
Rigmor Nielsen
Vicki Hansen
Vibeke Davids Hansen (afbud)

Lissi Gyldendahl
Christian Heiberg
Søren Holmgaard (afbud)
Arne Christensen
Lise-Lotte Tøttrup (referent)

Referat
1. Orientering fra kommunen
Orientering vedrørende cafémøder om Ældre- og
værdighedspolitik V/ Hanne Larsen, afd. leder i Ældre og Social
Service og Sara Schirmer Rasmussen, konsulent i Ældre og Social
Service.
Sara orienterede om, at Velfærdsudvalget ønsker en inddragende
proces i forhold til udarbejdelsen af ny ældre- og
værdighedspolitik.
Den nye ældre- og værdighedspolitik skal som minimum
indeholde følgende områder i forhold til pleje og omsorg af den
enkelte ældre:

1) Livskvalitet.
2) Selvbestemmelse.
3) Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen.
4) Mad og ernæring.
5) En værdig død.
6) Pårørende.
I forbindelse med den inddragende proces, afholdes fire
cafemøder i kommunens lokalområder: Frederikssund, Slangerup,
Jægerspris og Skibby. Møderne vil foregå kl. 16:30 - 18:00
Sara opfordrede Ældrerådet til at være med på cafémøderne, og
komme med et oplæg på ca. 5 min. omkring Ældrerådets visioner
og tanker, samt input til en ny politik
Møderne afholdes på følgende dage med deltagelse fra
Ældrerådet:
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Mandag d. 14. maj på omsorgscenteret Nordhøj – Lise Lotte Due
Tirsdag d. 29. maj på omsorgscenteret Tolleruphøj – Lissi Gyldendahl
Onsdag d. 6. juni på omsorgscenteret Solgården – Arne Christensen



Mandag d. 11. juni på omsorgscentret De Tre Ege – Lise Lotte Due

Der var efterfølgende en dialog omkring den nye Ældre- og
Værdighedspolitik.
Ældrerådet spurgte ind til opfølgning på politikken også set i
forhold til kommende besparelser.
Hanne pointerede vigtigheden af, at arbejde med værdier, der
ikke altid er knyttet op på økonomi.
Efter oplægget gav Marianne Broby, leder af omsorgscenter
Tolleruphøj og Solgården, en kort introduktion til omsorgscenteret
Tolleruphøj samt efterfølgende rundvisning på centeret.
2. Godkendelse af dagsorden og referat fra d. 28 marts samt
referat fra ekstraordinært møde d. 3. april
Ældrerådet har forespurgt administrationen om muligheden for
udlevering af IPads.
Fra Byrådssekretariatet er kommet følgende svar: ”Det er

desværre ikke noget Byrådssekretariatet råder over. Selvom
bærbare pc og IPads efterhånden er et helt almindeligt
arbejdsredskab, er det ikke noget kommunen stiller til rådighed.
Det bliver kun udleveret til byrådsmedlemmer”.
Der var en dialog om, hvordan Ældrerådet skulle komme videre
med forespørgslen, og der var enighed om at anmode byrådet om
IPads. Arne vil udfærdige et oplæg til ansøgning.
På Ældrerådets forrige møde var der en dialog omkring diæter.
I den forbindelse har administrationen udfærdiget en præcisering
for udbetaling af diæter. Bilag vedhæftet. Der var efterfølgende
en kort dialog omkring diæter.
Ældrerådet har et ønske om annoncering i lokalavisen.
Kommunikationschef Casper Hollerup havde ønsket en nærmere
redegørelse for, hvad det var Ældrerådet ønsker annonceret.
Der var en dialog omkring emnet og et ønske om, at der efter
hvert møde kan der lægges en notits ud omkring Ældrerådets
møde, emner der er oppe i Ældrerådet og lign.
Der var enighed om at Vibeke, Ældrerådets sekretær, spørges om
muligheden for at lave en kort notits, som efterfølgende kan
komme i avisen efter hvert møde.
3. Orientering fra formand
V/ Lise Lotte Due
Lise Lotte har fået en henvendelse fra Ældresagen, som ønsker et
møde med Ældrerådet. Lise Lotte melder tilbage til Ældresagen, at
der kan afholdes møde d. 30. maj.
Der afholdes Repræsentantskabsmøde samt Ældrepolitisk
Konference i Danske Ældreråd d. 7. og 8. maj i Nyborg. Her
deltager Christian, Lissi, Lise Lotte og Vibeke.
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4. Økonomi
V/ Rigmor Nielsen. Intet nyt
5. Sager til høring
Velfærdsudvalget bilag vedhæftet
Social- og Sundhedsudvalget bilag vedhæftet
6. Vedtægter
Ældrerådet har nedsat en arbejdsgruppe der arbejder med nyt
oplæg til Ældrerådets vedtægter.
Arbejdsgruppen består af Lissi, Arne og Bent.
Der har været møde i arbejdsgruppen den 3. maj, referat fra
mødet er vedhæftet som bilag
7. Informationsfolder
Udkast til informationsfolder er blevet godkendt af Frederikssund
kommunes kommunikationsafdeling.
Christian ønskede, at der skulle telefonnumre på Ældrerådets
medlemmer i folderen. Der var en dialog omkring dette.
Der var enighed om ikke at sætte telefonnumre i folderen på
nuværende tidspunkt.
Ældrerådet ønskede trykning af folderen.
Administrationen udleverer 400 eksemplarer.
8. Forretningsordenen
Der var en dialog omkring forretningsordenen og enighed om, at
der kunne forekomme enkelte rettelser, når vedtægterne blev
gennemgået.
På den måde bliver det sikret, at der er overensstemmelse mellem
dokumenterne.
9. Henvendelse vedr. mad
Lise Lotte orienterede om en borgerhenvendelse vedrørende
levering af kost. Borgeren havde et ønske om levering af kost 2
gange ugentligt.
Jf. Kvalitetsstandarder 2018 for Ældre og Social Service, skal
borgere som minimum modtage levering mindst 4 gange om
ugen.
Der var en dialog omkring dette.
Lise Lotte udfærdiger et svarbrev til borgeren.
10. Møder som Ældrerådets medlemmer har deltaget i siden
sidst
Vicki har været på besøg på Omsorgscenteret Pedershave og talt
med centerleder Henriete Thomsen. Det var en positiv oplevelse.
Som deltagere i smagspanelet har Rigmor og Christian været til
”En Royal middag” hos ”Mad til hver dag” i Hillerød.
Efter smagning af middagen blev der orienteret om blandt andet
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kommende bestyrelsesmøde d. 12. juni og et åbent hus
arrangement d. 29. september.
Rigmor og Christian fik mad med hjem til vurdering.
Begge konkluderede, at det var rigtig god mad.
11. Orientering fra fagudvalg
Opvækstudvalget v/ Vibeke.
Uddannelsesudvalget v/ Vibeke
Kultur- og Fritidsudvalget v/ Vibeke
Vibeke deltog ikke på Ældrerådsmødet, derfor ingen bemærkning.
Plan- og Miljøudvalget v/ Arne.
Vækstudvalget v/ Arne.
Arne orienterede, at han interesseret følger arbejdet i begge
udvalg.
Teknisk Udvalg v/ Christian og Søren.
Christian orienterede om nedlæggelse af busrute 311 mellem
Frederikssund og Haldor Topsøe.
Der vil dog fortsat være kørsel på ruten ved arbejdstid start og
ophør.
12. Næste møde
Ordinært møde i Ældrerådet afholdes d. 7. juni, kl. 9:15 på
Rådhuset, mødelokale F2, 3600 Frederikssund.
På mødet d. 30. august inviteres en medarbejder fra trykkeri AD
MEDIA i Århus, til at deltage, med henblik på at få trykt ny
brochure med informationer om Ældrerådet.
13. Eventuelt
På informationsmøde for kommunens seniorer d. 15. maj i
Elværket deltager fra Ældrerådet ved Lissie Gyldendahl.
Ældrerådet skal i nær fremtid arbejde med en kommende
Kommunikationsstrategi for Ældrerådet.
Lissie omdelte et oplæg til årshjul. Bilag vedhæftet.
Oplægget og brugen af årshjulet ønskes på dagsorden til
Ældrerådets kommende møde.
Arne orienterede om arrangementet Snake City festival d. 25.
august. Han har talt med Jimmy Sarvad, tidligere medlem af
Ældrerådet, omkring arrangementet, og det er på plads.
4 medlemmer fra Ældrerådet skal deltage.
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