Ældrerådet
Torsdag den 30. august 2018 kl. 09:15 – 12:30
Mødelokale F2, Rådhuset, Torvet 2, 3600 Frederikssund

MØDEDELTAGERE
Formand: Lise Lotte Due
Næstformand: Bent Jakobsen
Rigmor Nielsen
Vicki Hansen
Vibeke Davids Hansen (afbud)

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

Referat
1. Orientering fra kommunen
v/ Christian Skov Hansen, Leder af budgetenheden
Punktet udgik da, der vil være en budgetgennemgang d. 4.
september i forbindelse med fællesmøde med Velfærdsudvalget.
2. AD Media fra Århus (kl. 10:00)
Deltagelse fra AD Media: Michael Svanholm
Michael fortalte kort omkring firmaet og hvordan de arbejder.
Herefter blev præsenteret brochurer fra andre kommuner, så
Ældrerådet kunne se de forskellige designs.
Michael fremlagde mulighederne i forbindelse med udgivelsen af
en kommende brochure til Ældrerådet, herunder blandt andet
muligheden for at lave en digital udgave.
Med en digital udgave kan Ældrerådet lave forskellige
videoindlæg, der kan aflæses ved at indscanne en QR kode med
mobiltelefon.
Brochuren koster intet for Ældrerådet.
AD Media tager kontakt til lokale virksomheder, der kan have
interesse i at annoncere i Ældrerådets brochure, på den måde
kan brochuren finansieres.
Annoncerne fylder ca. 25% af indholdet i brochuren, og placeres
nederst på siderne.
Der var en god dialog omkring brochuren, herunder opsætning,
papir, fonde og billeder.
Lise Lotte fik udleveret samarbejdsaftale, denne er efterfølgende
sendt ud til Ældrerådets medlemmer.
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Produktionstiden på en sådan brochure er 3-4 måneder.
Efter mødet med AD Media besluttede Ældrerådet, at Lise Lotte
tager kontakt til firmaet og takker ja til deres tilbud, om at få
lavet en brochure.
3. Godkendelse af dagsorden og referat fra den 9. august 2018
Dagsordenen blev godkendt.
Vedrørende referatet fra 9. august var der en dialog omkring
punktet ”Nyt fra formanden”, hvor Lise Lotte orienterede om
mødet mellem Lissi og Lise Lotte.
Det fremtidige arbejde, hvordan der kan arbejdes med årshjulet
samt en kommende kommunikationsstrategi blev diskuteret.
Lissi foreslog muligheden for at afholde et heldagsseminar, hvor
der kunne aftales en proces for arbejdsgange.
En planlægningsgruppe for et kommende seminar blev nedsat,
med deltagelse af: Bent, Lissi og Lise Lotte
Det blev foreslået at seminaret afholdes i Elværket.
Oplæg til mødedato skal foreligge på næste møde.
4. Sager til høring
Velfærdsudvalget, Social- og Sundhedsudvalget.
Lissi havde udfærdiget et oplæg til høringssvar der blev
gennemgået, tilrettet og godkendt.
Ældrerådet henstiller til, at Velfærdsudvalget og Social- og
Sundhedsudvalget møder i 2019 lægges således, at der er
mulighed for at Ældrerådet, kan få tilsendt oplæg til dagsordner
samt bilag mindst 5 dage før høringsfristen.
5. Orientering fra formand
Lise Lotte havde modtaget en invitation til møde fra ”Faglige
seniorer”.
Mødet finder sted i Hillerød den 14. september kl. 9-12. Temaet
for mødet er: ”Sundhed”
Deltagere: Christian, evt. Arne og Søren
Mad til hver dag holder åbent hus den 21. september, kl. 10 – 14.
Lokesvej 12, 3400 Hillerød.
Deltagere: Christian, Søren, Lise Lotte,
Invitation til temadag den 6. november.
Temadagen finder sted på Scandic Hotel i Roskilde kl. 9 – 15.
Temaet for dagen er: ”Livskvalitet i ældreplejen”
Deltagere: Lissi, Søren, Christian, Bent.
Øvrige deltagere meldes til Lise Lotte
6. Udpegelse af repræsentant til ”De Tre Ege”
Udsættes til næste møde
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7. Økonomi
V/ Rigmor Nielsen
Udsættes til næste møde
8. Vedtægter (bilag vedhæftet)
V/ Lissi Gyldendahl
Vedtægterne blev gennemgået.
Lissi udsender vedtægterne til medlemmerne i Ældrerådet.
9. Årshjul (bilag vedhæftet)
V/ Lissie Gyldendahl
Udsættes til næste møde
10. Ældrerådets hjemmeside
Udsættes til næste møde
11. Opfølgning på møde med Velfærdsudvalget
Dialog omkring det kommende møde med Velfærdsudvalget.
Der var en særlig opmærksomhed på det tidligere afgivne
høringssvar til Velfærdsudvalgets møde den 8. maj.
I dette høringssvar fremgår blandt andet at:
”Ældrerådet tager nedlæggelse af 11 plejehjemspladser til

efterretning. I det første oplæg var der lagt op til at alle 11
pladser skulle nedlægges på Nordhøj i Skibby. Ældrerådet
henstiller til, hvis det er nødvendigt at nedlægge pladser, at det
sker over hele kommunen med øje for at de 72 nye
friplejehjemspladser alle bliver opført i Frederikssund bymidte.”
12. Forslag om socialt arrangement den 22. oktober
Lise Lotte har taget kontakt til foredragsholder Søren Ervig for at
høre om muligheden for at afholde et foredrag den 22. oktober.
Søren er ikke vendt tilbage, og det kan derfor ikke bekræftes at
han kan deltage.
Lissi, Arne og Vicki arbejder videre med arrangementet.
13. Møder som Ældrerådets medlemmer har deltaget i siden
sidst
Udsættes til næste møde.
14. Orientering fra fagudvalg
Opvækstudvalget v/Vibeke
Uddannelsesudvalget v/Vibeke
Kultur- og Fritidsudvalget /Vibeke
Plan- og Miljøudvalget v/Arne
Vækstudvalget v/Arne
Teknisk Udvalg v/Christian og Søren
Der blev ikke orienteret fra udvalgene.
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15. Næste møde
Ældrerådet besluttede at afholde et ekstra møde torsdag den 13.
september.
Mødet afholdes på Rådhuset i mødelokale F5 på 2. sal (bag
kantinen) kl. 9:15 – 12:15
Ordinært møde i Ældrerådet afholdes d. 27. september, kl. 9:15
på Rådhuset, mødelokale F2, 3600 Frederikssund.
Med deltagelse af Marlene Størup, Sundhedschef
Møde med Velfærdsudvalget den 4. september kl. 8:15 – 9:15
Møde den 4. oktober kl. 8:30, med Klaus Kolberg omkring
vedtægter.
16. Eventuelt
Høringssvar vedrørende forslag til ny Værdighedspolitik.
Lissi havde udfærdiget et oplæg, der blev gennemgået og
godkendt.
Skal indsendes senest søndag d. 16. september, 2018.
Høringssvar vedr. Klinikstruktur i tandplejen.
Lissi havde udfærdiget et oplæg, der blev gennemgået og
godkendt.
Skal indsendes senest søndag d. 14. september, 2018.
Ældrerådet har et ønske om at få udleveret hver en
budgetmappe.
Denne forespørgsel har Lise-Lotte Tøttrup videresendt til
Christian Skov Hansen, leder af budgetenheden
Ældrerådet ønsker, at deres ordinære møder udvides med mindst
en time.
Lise-Lotte T. har undersøgt muligheden i forhold til mødelokaler.
Kommende Ældrerådsmøder afholdes jf. nedenstående:
Torsdag d. 27. september ingen ændring i tiden, da der ikke er
ledige mødelokaler.
Torsdag d. 1. november skal mødet afholdes på Pedershave.
Denne dag udvides mødet ikke.
Torsdag d. 29. november er der mulighed for at forlænge
Ældrerådsmødet til kl. 14:00.
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