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MØDEDELTAGERE  
Formand: Lise Lotte Due (Afbud) 

Næstformand: Bent Jakobsen 

Rigmor Nielsen (Afbud) 
Vicki Hansen 

Vibeke Davids Hansen 
 

Lissi Gyldendahl 

Christian Heiberg 

Søren Holmgaard 
Arne Christensen 

Gitte Christiansen (referent) 

 

Referat 
  

Mødet er en fortsættelse af mødet d. 1. november 2018, da der 

var en del punkter på dagsordenen, der blev udsat. 
 

  

1. Godkendelse af dagsorden og referat fra  

den 1. november 2018  

 

Dagsorden og referat blev godkendt. 

Christian Heiberg huskede Ældrerådet på, at rådets møder i 2019 

blandt andet skulle afholdes på Solgården og De Tre Ege, på lige 
fod med de tidligere af Ældrerådets møder, der har været afholdt 

på kommunens øvrige plejecentre. 

 

Der tages stilling til, hvor Ældrerådets møder skal afholdes i 2019 
på næste ordinære møde. 

  

 2. Tablets til Ældrerådet 

Søren Kvistgaard Rasmussen, Leder at staben, Center for 
Voksenstøtte og Rehabilitering, deltager på mødet kl. 9:00 – 9:30 

 

Søren Kvistgaard Rasmussen redegjorde for den politiske 
beslutning omkring tildeling af tablets til Ældrerådet i forbindelse 

med budgetforliget 2019: 

 

Det er politisk besluttet, at bevilge Ældrerådet tablets og mobilt 

bredbånd. 

 

Ældrerådet har mulighed for at få: 

 Vist og læse dagsordner og andet materiale 

 Modtage og sende e-mails 

 Bruge notefunktionen 

Ældrerådet 
Mandag den 12. november 2018 kl. 08:30 – 11:00  

Rådhuset, Torvet 2, mødelokale F6 (2.sal), Frederikssund 
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Administrationen vil være behjælpelig med opsætning af 

tabletsene ved udleveringen. 

 

Der var på mødet en forespørgsel om, hvorvidt der fulgte tastatur 
med til tabletsene. Søren Kvistgaard Rasmussen lovede at 

undersøge dette, og har efterfølgende meldt tilbage, at ønsket 
kan imødekommes. 

 

Det var desværre ikke muligt at give Ældrerådet adgang til 
kommunens dagsordenprogram Prepare, idet systemet ikke 

kunne skelne mellem åbne og lukkede sager i en dagsorden. 

Ældrerådet ville derfor få adgang til sager, som de ikke var 
berettiget til at tilgå, hvis de blev oprettet i 

dagsordenprogrammet. 

 

Ældrerådet skulle til næste ordinære møde give en 

tilbagemelding om, hvorvidt de ønskede tablets udleveret. 

 

Flere medlemmer af Ældrerådet advokerede for, at få en PC 

stillet til rådighed i stedet for en tablet, da det var svært at skrive 

høringssvar på en tablet. 

 

Andre medlemmer af Ældrerådet havde egen PC, men ønskede 

mobilt bredbånd til denne. Søren Kvistgaard Rasmussen ville 
undersøge, om det var muligt at imødekomme dette ønske. 

 

Flere af Ældrerådets medlemmer fastholdt deres ønske om at få 
stillet en PC til rådighed frem for en tablet. 

 

Søren Kvistgaard Rasmussen orienterede desuden om, at 
administrationen ikke kunne levere den vanlige 

ledelsesinformation i december, som Velfærdsudvalget plejede at 

få. Dette skyldes, at informationen pt. ikke kunne trækkes fra det 
nye fagsystem Cura. 

 

3. Kommunikationsstrategi 

V/ arbejdsgruppen: Lissi, Vicki og Arne 

Arbejdsgruppen har fastsat første arbejdsmøde til den 22. 
november 2018. 

 

4. Heldagsseminar d. 19. november for Ældrerådet 

V/arbejdsgruppe: Lise Lotte, Lissi og Bent. 

Elværket, mødelokale er booket kl. 09:00 – 16:00 

Lissi Gyldendal ville udarbejde et program for heldagsseminaret 

og sender det ud til det øvrige ældreråd. 

Ældrerådet skulle selv stå for al forplejning på dagen. Lissi 
Gyldendahl ville tale med Rigmor Nielsen vedr. morgenmad og 

frokost. 

Søren Holmgaard havde nøgle til El-værket og ville åbne op kl. 

8.30. 

 

5. Møder som Ældrerådets medlemmer har deltaget i siden 

sidst 

Orientering fra Nordgruppemødet d. 31. oktober 

Møde i Regionsrådet d. 7. november. 
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Søren Holmgaard havde i sin egenskab som bestyrelsesmedlem i 
repræsentantskabet for Hornsherred almennyttigt boligselskab, 

deltaget i et møde mellem boligselskabet og Frederikssund 

Kommune. Mødet var sat i stand for at få en dialog omkring, 
hvilke planer og målsætninger kommunen havde for opførelse af 

almennyttigt byggeri i kommunen.   

 

Søren Holmgaard følte ikke, at mødet havde været særligt 

givtigt, da Kommunen ikke på nuværende tidspunkt havde taget 
stilling til politikken på området. 

 

I tråd med ovenstående havde Arne Christensen haft kontakt 
med Dorthe Elise Jensen da Silver, der er leder af Plan og GIS i 

Frederikssund kommune. Hun har til Arne Christensen oplyst, at 

Kommunen på nuværende tidspunkt ikke havde planer om at 
opføre almenboligbyggeri i Kommunen.  

 

Det boligbyggeri, der på nuværende tidspunkt opføres i 
kommunen, er privat boligbyggeri, som er for dyrt at bo i for de 

ældre borgere, der ikke har andet end deres folkepension. 

 

Vicki Hansen orienterede om, at Frederikssund kommune havde 

afholdt Psykiatri og Handicap konference i Elværket. Mødet 

omhandlede bl.a. en drøftelse af administrationens forslag til den 
fremtidige handicap- og psykiatripolitik. Det var et godt møde, 

men der var bekymring for at området ville blive berørt af 
besparelser. 

 

Ældrerådet havde ligeledes deltaget i kommunens 
informationsmøde: ”Bliv klar til livet som senior”, der blev afholdt 

den 6. november. Det var et godt og velforberedt møde fra 

Kommunens side, men der var få fremmødte borgere. 

 

Det var synd, at informationsmødets budskab ikke var kommet 

rigtigt ud til kommunens seniorer. Ældrerådet mente, at der 
skulle kigges på mødetidspunktet, og omtalen/reklamen for 

mødet skulle gøres mere målrettet, evt. med brev til hver enkelt 
borger i målgruppen. 

 

Det var et ønske, at punktet sættes på dagsorden til dialogmødet 

mellem Ældrerådet og Velfærdsudvalget. 

 

Orientering fra Nordgruppemødet den 31. oktober 2018 

v/ Lissi Gyldendahl 

Orientering om planer for opførelsen af et nyt akut-/sundhedshus 
i Helsingør, hvor det er muligt at gå til ambulante undersøgelser, 

hvis patienterne har en forudgående aftale. Sundhedshuset har 

en reception der er bemandet i dagstimerne, men ellers er det 
fortrinsvis via skærmkommunikation, at borgerne betjener sig 

selv ved, når de ankommer. I stueplan vil der være behandling 
og café, og på 1. sal stuer med plads til 30 personer. 

Det er ligeledes besluttet, at opføre et sundhedshus i 
Frederikssund, som forventeligt skal have til huse i det gamle 

Frederikssund sygehus. 
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Orientering fra Regionsrådet den 7. november 2018 

v/Lissi Gyldendahl 

Anders Bay Holm fra KANT arkitekter havde holdt et oplæg 

omkring fremtidens almennyttige boliger. Anders Bay Holms tese 
var, at fremtidens ældre ikke ville bo i deciderede ældreboliger 

eller i boligfællesskaber med andre ældre. Anders Bay Holm 
mente, at der var behov for familieboliger, hvor mennesker bor 

på tværs af alder, og hvor der ved byggeriets opførelse tages 

højde for, at der nemt kan laves hjælpeforanstaltninger til de 
ældre borgere i form af elevator eller trappelift.   

 

Der havde ligeledes været et oplæg fra administrerende direktør i 
DAB, Niels Olsen som fortalte om de administrative 

forudsætninger for at kunne opføre almennyttige boliger. Det 
krævede, at kommunerne var indstillet på, at denne type boliger 

skulle opføres, fordi Kommunerne skal være med til at finansiere 

byggeriet, og det er i øjeblikket svært at få kommunerne med. 

 

Det blev besluttet, at der skulle være fokus på almennyttig 

boliglov på Ældrerådets møder for 2019. 

 

Region Hovedstadens patientkørsel havde været i udbud. 

Tidligere havde Falck og Movia delt den siddende patientkørsel. 
Nu havde Falck og Handicapkørsel vundet udbuddet. Regionen 

skulle fremadrettet selv stå for planlægningen af de 600.000 
årlige patientkørsler. 

 

Referaterne fra Nordgruppemødet og Regionsrådsmødet 

udsendes til Ældrerådet, når de foreligger. 

 

 

 6. Orientering fra fagudvalg 

Opvækstudvalget v/Vibeke 

- Intet til referat 
 

Uddannelsesudvalget v/Vibeke 
- Intet til referat 

 

Kultur- og Fritidsudvalget /Vibeke 
På Fritids og Kulturudvalgets møde den 1. november blev der 

fremlagt en sag om lokalegodkendelse af foreninger. Af sagen 

fremgår det, at kommunen stiller offentlige lokaler til rådighed for 
folkeoplysende aktiviteter, frivillig kultur- og fritidsaktivitet samt 

fritidsaktiviteter i forbindelse med humanitært, socialt eller 
sundhedsmæssigt arbejde.  

 
Da Ældrerådet ikke falder ind under nogen af ovenstående 

kriterier, havde Vibeke Davids Hansen kontaktet Pia Simonsen fra 

Center for Kultur og Fritid, for at forhøre sig om Ældrerådets 
mulighed for at låne offentlige lokaler.  

 
Pia Simonsen oplyste, at Ældrerådet godt kunne låne offentlige 

lokaler, og at Lokalegodkendelsen ville blive præciseret, således 

det kom til at fremgå af teksten. 
 

Vibeke Davids Hansen ville følge op på at dette ville ske. 
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Fordeling af tider for den nye svømmehal og svømmehallen i 

Slangerup er pt. under udarbejdelse. Øvelsen går ud på at fordele 

tiderne mellem de to svømmehaller uden at udvide åbningstiden. 
 

Plan- og Miljøudvalget v/Arne 
- Intet til referat 

 

Vækstudvalget v/Arne 
- Intet til referat 

 

Teknisk Udvalg v/Christian og Søren 

Christian Heiberg orienterede om, at taksten for offentlig 

transport med bus sættes op med 2,5 %. Pensionistkort stiger 
dog ikke. 

 

Region Sjælland ønskede at spare natbusserne væk. 

 

Bybus nr. 311 Frederikssund – Græse Bakkeby ændres således, 

at den kun kører forbi Haldor Topsøe morgen og eftermiddag 

mandag til fredag. 

  

Lissi Gyldendahl havde læst dagsordnerne for udvalget for By og 

Land. Dagsordnerne fandt hun meget sparsomme og foreslog 
Byrådet, at nedlægge dette udvalg og derved opnå en 

besparelse. 

 

 

7. Julefrokost med Velfærdsudvalget og Social og 
Sundhedsudvalget 

Invitation sendt til Ældrerådet d. 2. november.  

Der skal foretages en samlet tilmelding til Mikkel Torp Bille på 
mail mtbil@frederikssund.dk, senest d. 19. november. 

Bent står for tilmeldingen. Lissi, Arne og Vicki kan ikke deltage. 

 

8. Ældrerådets mødekalender for 2019 

Vedhæftet som bilag 

Arne Christensen mente, at der var et stort slip i mødefrekvensen 

fra 28. maj til 8. august, men at der måtte indkaldes til 
ekstraordinært møde, hvis der var brug for det. 

 

OBS på, at boliger til ældre kom på dagsordenen næste år. 

 

9. Næste møde 

Ordinært møde i Ældrerådet afholdes den 29. november, kl. 9:15 
i Slangerup Bio, Brobæksgade 4, 3550 Slangerup, med 
efterfølgende julefrokost. 

Ingen ”oplægsholder” fra kommunen deltager på mødet denne 
dag. 

 

Mødet slutter kl. 12.30, herefter er der julefrokost. 

 

Velfærdsteknologitur den 26. november, 2018. 

Tilmelding til Heidi Christensen senest d. 9. november på mail 
hiwch@frederikssund.dk  

mailto:mtbil@frederikssund.dk
mailto:hiwch@frederikssund.dk
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Program for dagen er mailet til Ældrerådet d. 11. oktober, 2018.  

 

Taget til efterretning. 

 

 10.  Eventuelt 

Lissi Gyldendahl orienterede om, at hun i øjeblikket arbejdede på 

at fremskaffe materiale for at kunne udregne, hvorvidt 
Kommunens demografiske justering af budgettet stemmer 

overens med de faktiske visiterede timer, eller om der er en 
diskrepans i tallene, således at de afsatte midler pr. borger reelt 

er blevet mindre. 

 
 

  

  

 


