Ældrerådet
Torsdag den 29. november 2018 kl. 09:15 – 12:30
Slangerup Bio, Brobæksgade 4, 3550 Slangerup
Efterfølgende julefrokost.

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

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

Referat
1. Godkendelse af dagsorden og referat fra den 12.
november 2018
Korrektion fra Lissi til referatet punkt. 10 Meddelser.
I referatet står: ”Lissi Gyldendahl orienterede om, at hun i
øjeblikket arbejdede på at 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”.
Lissi tvivler IKKE på administrationens tal. Det materialet skal
bruges til er, at Ældrerådet løbende kan følge udviklingen i
hjemmeplejen og om den økonomiske udvikling betyder, at
personalet skal løbe hurtigere.
Ældrerådet gør fortsat opmærksom på, at planlægningen til
informationsmødet: ”Bliv klar til livet som senior”, der blev
afholdt den 6. november i Skibby, ikke var tilstrækkelig og
målrettet.
Til referatet punkt 5 bemærker Christian at bybus nr. 311 kører
forbi Haldor Topsøe PARK.
2. Sager til høring
Velfærdsudvalget, høringssvar fremsendt d. 30. november, 2018.
Social- og Sundhedsudvalget, høringssvar fremsendt d. 30.
november, 2018.
Ældrerådet havde en dialog omkring arbejdsfordelingen i rådet.
Der skal være en bedre tilbagemelding til Lissi omkring
høringssvarene. Alle Ældrerådets medlemmer skal melde tilbage,
uanset om der er bemærkninger til høringssvarene eller ej.
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3. Orientering fra formand
v/ Lise Lotte Due, ikke noget nyt.
4. Økonomi
V/ Rigmor Nielsen
Der er 86.832 kr. i banken. Der mangler fortsat fakturering af
enkelte bilag.
Rigmor opfordrede Ældrerådets medlemmer til at aflevere bilag
for udlæg samt sidste køresedler for 2018, så det kan komme
med i regnskabet for 2018.
Søren vil købe en flaske vin til Eskild, Elværket, som tak for hjælp
ved Ældrerådets arrangementer i Elværket.
Rigmor spurgte ind til, hvor mange der skulle til Landsmøde i
Nyborg i 2019.
Det blev besluttet at tilmelde 4 personer.
5. Årsredegørelse
Ældrerådet havde en dialog omkring årsredegørelsen, og hvad
redegørelsen bør indeholde.
Af indhold blev nævnt:
 Medhold i høringssvar
 Indhold i forhold til dialogmøder
 Arbejdsgrupper
 Antal møder
 Notat om velfærdsteknologituren
 Borgermødet
 Brugerbetaling på Rehabiliteringsafdelingen og
aflastningspladser
 Budget 2019
6. Budget 2019
Rigmor og Lise Lotte vil udarbejde budget for 2019, hvilket
fremlægges på ordinært møde d. 10. januar.
Der skal i budgettet være en opmærksomhed på, at der afsættes
midler til arrangementer kommende år.
Derudover indarbejdes forslag til beløb for udlæg til papir og
øvrigt kontorhold i forbindelse med medlemmernes arbejde i
Ældrerådet.
7. Vedtægter
V/ arbejdsgruppen Lissi, Arne og Bent
Ældrerådet ser frem til mødet med administrationen d. 5.
december.
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8. Ældrerådets hjemmeside
V/arbejdsgruppen: Vibeke, Vicki og Bent
Arbejdsgruppen er fortsat i gang med opgaven.
9. Kommunikationsstrategi
V/ arbejdsgruppen: Lissi, Vicki og Arne
Gruppen har holdt første møde og har aftalt møde igen d. 17.
januar 2019.
10. Heldagsseminar d. 19. november for Ældrerådet
V/arbejdsgruppe: Lise Lotte, Lissi og Bent.
Ældrerådet var enige om, at det havde været en god og givtig
dag.
De to oplægsholdere Poula Trane og Helle Vendt havde givet god
og meget forskellig inspiration.
Der er udarbejdet notat med drøftelser og beslutninger fra
seminaret, hvilket er vedhæftet som bilag
Der var enighed i Ældrerådet om, at der afholdes seminar en
gang årligt.
11. Møder som Ældrerådets medlemmer har deltaget i siden
sidst
Søren havde været til møde på Lundebjerggård vedrørende
forebyggende hjemmebesøg for +75 årige.
Det var et rigtigt godt møde og det kan bestemt anbefales at
deltage.
Der var til dette møde sendt individuelle invitationer ud til
borgeren, hvilket formentlig var årsag til det store fremøde.
Søren havde været til møde med HAB og orienterede fra mødet.
Vibeke havde været til møde med Real Dania.
De har mange spændende projekter bl.a. vedr. boliger til ældre.
Vibeke orienterede fra mødet.
Ældrerådet havde efterfølgende en dialog omkring boliger til
ældre i Frederikssund kommune.
12. Orientering fra fagudvalg
Kultur- og Fritidsudvalget /Vibeke, ikke noget.
Plan- og Miljøudvalget v/Arne og Søren, ikke noget
Teknisk Udvalg v/Christian og Søren
Nye S-togsplaner er på vej, alle busser får småændringer.
Rute 317 Jægerspris - Dalbyhuse får nedlagt weekendkørslen
Rute 320 Frederikssund – Frederiksværk - Helsinge får en stor
ændret køreplan.
H banen stopper ikke længere i Husum.
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13. Ældrerådets møder 2019
Ældrerådet havde et ønske om at besøge omsorgscentrene
Solgården og Nordhøj i det kommende år.
Lise-Lotte T. laver en forespørgsel til centrene om tidspunkt for
besøg.
Ældrerådets møder i 2019 starter kl. 8:45.
Da der er åbent på Rådhuset fra kl. 8:30, er der mulighed for, at
Ældrerådets medlemmer kan komme ind.
14. Næste møde
Ordinært møde i Ældrerådet afholdes den 10. januar, kl. 9:00 på
Rehabiliteringsafdelingen, mødelokale 2, Frederikssund Sygehus,
Frederikssundsvej 30.
Bent er ordstyrer ved dette møde.
15. Åbningstider på Rådhuset 2019
Der var en dialog omkring åbningstiderne på Rådhuset 2019.
Ældrerådet havde en kort dialog omkring, hvordan borgerne
bliver hjulpet til selvbetjening.
16. Eventuelt
Ældrerådet havde en dialog vedrørende borgmesterbrev udsendt
fra Nordgruppen.
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