Ældrerådet
Torsdag den 10. januar 2019 kl. 09:00 – 12:30
Rehabiliteringsafdelingen, Frederikssund Hospital,
Frederikssundsvej 30. Mødelokale 2

MØDEDELTAGERE
Formand: Lise Lotte Due
Næstformand: Bent Jakobsen
Rigmor Nielsen
Vicki Hansen (til kl. 11:30)
Vibeke Davids Hansen

Lissi Gyldendahl
Christian Heiberg
Søren Holmgaard (til kl. 10:30)
Arne Christensen
Lise-Lotte Tøttrup (referent)

Referat
1. Orientering fra kommunen (ca. kl. 9:15 – 10:00)
V/Karina Buhl, leder af Rehabiliteringsafdelingen
Karina holdt et oplæg omkring Rehabiliteringsafdelingen.
(bilag vedlagt)
Der var efterfølgende en dialog omkring akutpladser og
midlertidige pladser, Servicelov og Sundhedslov.
Der var ligeledes en dialog omkring aflastning.
Karina orienterede om, at borgere på aflastning meget sjældent
forekommer på afdelingen, i det de primært visiteres til afdeling
C på omsorgscenteret De Tre Ege.
Attendo det private plejecenter, blev også diskuteret. Herunder
venteliste til centeret.
2. Godkendelse af dagsorden og referat fra den 29.
november 2018
Referat og Dagsorden blev godkendt.
3. Sager til høring
Velfærdsudvalget
Social- og Sundhedsudvalget.
Høringssvar blev den 10. januar sendt til Administrationen til
videre foranstaltning.
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4. Orientering fra formand
v/ Lise Lotte Due
Lise Lotte orienterede om, at der vil blive inviteret til dialogmøde
med Velfærdsudvalget den 2. april og den 3. september
Begge dage kl. 8.15 – 10.15
Lise Lotte havde modtaget mail fra Eskild, Elværket, der takkede
for deltagelsen ved hans afskedsreceptionen.
Ad media forventede at have annoncerne parat først i februar.
Herefter går processen i gang med bladets indhold.
Ad media forespurgte fra 2 annoncører, om de kunne stille op
med foredrag og udstilling ved kommende arrangementer.
Rådet er positive herfor.
Annoncørerne vil selv henvende sig til Lise Lotte.
Lise Lotte vil orienterer nærmere når Annoncørerne henvender
sig.
Forlaget Skymedia havde kontaktet Lise Lotte med et tilbud om at
udfærdige brochure.
Lise Lotte anbefalede, at Ældrerådet takkede nej tilbuddet.
Et samlet Ældreråd var enige om, at sige nej til Skymedia.
Lise Lotte orienterede om, at der var opstillingsmøde for kreds 9,
til hovedbestyrelsen den 7. marts i Allerød.
Ingen i Frederikssunds Ældreråd ønskede at stille op.
Lissi, Arne, Christian og Lise Lotte deltager på mødet.
Mandag den 21. januar kl. 14.00 – 16.30 afholder Borgmesteren
åbent hus i forbindelse med sin 60 års fødselsdag.
5. Økonomi
V/ Rigmor Nielsen
Regnskab 2018 var blevet fremsendt til Ældrerådet.
Der var en dialog omkring materialet og enkelte forslag til
rettelser.
Rigmor foretager rettelser og fremsender et nyt regnskab.
Rigmor havde et ønske om at skære ned på de opgaver, der er
forbundet med at sidde i Ældrerådet.
Ældrerådet havde en dialog omkring Rigmors fortsatte virke i
Ældrerådet, og hvordan dette kunne håndteres.
Det blev besluttet, at Rigmor på næste møde fremlægger en
endelig beslutning om det fortsatte virke i Ældrerådet.
6. Budget 2019
Fremlæggelse af budget v/ Rigmor og Lise Lotte
Budget for 2019 var blevet fremsendt til Ældrerådet.
Der var en dialog omkring budgettet herunder udgifter til
printerpatroner og telefon.
Rigmor tilretter budgettet og fremsender det igen.
Det blev besluttet, at budgettet gennemgås på næste
Ældrerådsmøde, hvor alle medlemmer er tilstede.
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7. Vedtægter
V/ arbejdsgruppen Lissi, Arne og Bent.
Arbejdsgruppen var til møde med administrationen
den 5. december 2018.
Ældrerådets forslag til administrationens oplæg, har
arbejdsgruppen fremsendt til de øvrige medlemmer i Ældrerådet.
Der var ikke nogle kommentarer til oplægget.
Lissi orienterede om mødet med administrationen.
Ældrerådet bemærkede, at de ikke ønsker vagproceduren
indskrevet i vedtægterne.
Der skal udfærdiges en ”Procedure for valg til Ældrerådet”.
Arbejdsgruppen sender det reviderede oplæg af vedtægterne til
Administrationen.
8. Ældrerådets hjemmeside
V/arbejdsgruppen: Vibeke, Vicki og Bent.
Viki har fået et oplæg til hjemmesiden.
Viki fortalte om de anbefalinger, hun havde fået.
Et samlet Ældreråd anbefalede, at der lægges et billede af broen
øverst på siden.
Der arbejdes videre med hjemmesiden.
9. Kommunikationsstrategi
V/ arbejdsgruppen: Lissi, Vicki og Arne.
Arbejdsgruppen havde fremsendt et oplæg til indholdet i
Kommunikationsstrategien til de øvrige medlemmer i Ældrerådet.
Oplægget blev drøftet.
Arbejdsgruppen holder møde d. 17. januar 2019
10. Møder som Ældrerådets medlemmer har deltaget i siden
sidst
Lissi havde været til møde med Attendo. Byggeriet forløber som
forventet, og personale er ved at blive ansat.
Bent og Lise Lotte havde været til møde med Inge
Messerschmidt, formand for Velfærdsudvalget og Susanne
Bettina Jørgensen, næstformand for Velfærdsudvalget.
Lise Lotte og Bent orienterede om mødet.
Der var enighed om at fortsætte det gode samarbejde mellem
Ældrerådet og Velfærdsudvalget.
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11. Orientering fra fagudvalg
Kultur- og Fritidsudvalget /Vibeke.
Plan- og Miljøudvalget v/Arne og Søren.
Teknisk Udvalg v/Christian og Søren.
Dette punkt blev udsat til næste møde.
12. Borgmesterbrev
Den 10. december 2018 fik Ældrerådet fra Arne tilsendt
”Borgmesterbrevet” vedrørende ”Etablering af fælleskommunalt
forum om Velfærds- og Sundhedsteknologi”.
Der var en dialog omkring brevet.
Der var enighed om, at Ældrerådet tilslutter sig brevet og
fremsender det til borgmesteren.
Svar fra Borgmester John Schmidt Andersen er vedhæftet som
bilag.
13. Ældrerådets info til Lokalavisen
V/ Vibeke
Vibeke udfærdiger materiale, der vil blive fremsendt til
Administrationen
14. Næste møde
Ordinært møde i Ældrerådet afholdes den 31. januar kl. 8:45 på
Rådhuset, mødelokale F2.
15. Eventuelt
Der er i Ældrerådet en udfordring i forhold til, at alle medlemmer
modtager materiale tilsendt på mail.
Der er et håb om, at dette løses i forbindelse med at Ældrerådet
får stillet tablets til rådighed fra kommunen.
Når Sundhedsreformen bliver vedtaget, er det Lissis ønske, at
Ældrerådet holder et møde, hvor reformen bliver gennemgået og
diskuteret.
Der var en dialog omkring boliger til ældre, da det fortsat er en
udfordring for ældre at få bolig til en pris, der kan betales af
ældre.
Almene boliger og udfordringer omkring opførelsen af sådanne i
Frederikssund kommune blev diskuteret.
Styregruppen for den samlede Ældreorganisation (Ældrerådet,
Ældresagen, Faglige seniorer, Danske seniorer) afholder møde
den 5. februar kl. 9:30 på Elværket.
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