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MØDEDELTAGERE  
Formand: Lise Lotte Due  

Næstformand: Bent Jakobsen 

Rigmor Nielsen 
Vicki Hansen 

Vibeke Davids Hansen 
 

Lissi Gyldendahl 

Christian Heiberg 

Søren Holmgaard (afbud) 
Arne Christensen 

Lise-Lotte Tøttrup (referent) 

 

Referat 
  

 1. Godkendelse af dagsorden og referat fra den 10. januar 

2019  

 Til referatet den 10. januar, punkt 1 Orientering fra kommunen, 

blev det præciseret, at visitation til aflastning sker både til 
Rehabiliteringsafdelingen og til afd. C på De Tre Ege.  

Det er ikke primært afd. C, som skrevet i referatet.  

 

Årshjul skal på som et punkt på dagsordenen hver gang. 

 

2. Sager til høring 

Velfærdsudvalget. 

Social- og Sundhedsudvalget. 
 

Ældrerådet gennemgik det, fra Lissi, tilsendte materiale. 

Der var få rettelser. 
Der var en god dialog omkring høringssvarerne. 

Høringssvar videresendes til administrationen. 
 

3. Orientering fra formand  

v/ Lise Lotte Due 

Lise Lotte havde d. 18. januar 2019 modtaget brev fra Inge 
Messerschmidt, formand fra Velfærdsudvalget og Helle 

Hagemann Olsen, Direktør for Velfærd, Arbejdsmarked og 

Sundhed.  
Brevet omhandlede dialogen der var foregået på Ældrerådets 

ordinære møde den 10. januar, der blev afholdt på 
Rehabiliteringsafdelingen.  

 

Der havde under dialogen været en ophedet diskussion omkring 
betalingen for ophold på Rehabiliteringsafdelingen. 

 
Inge Messerschmidt og Helle Hageman Olsen håbede, jf. 

brevet, at denne episode var ”en enlig svale” og, at det gode 
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samarbejde, som også Ældrerådet ønsker fremover, vil fortsætte. 

 

Lise Lotte havde svaret på henvendelsen fra Inge Messerschmidt 
og Helle Hagemann.  

 
Medlemmerne i Ældrerådet ville gerne have haft en dialog 

omkring svaret, inden Lise Lotte sendte det. 

 
Der var en dialog i Ældrerådet omkring deres opfattelse af mødet 

på Rehabiliteringsafdelingen. 
           Ældrerådet tilkendegav, at måden dialogen udviklede sig på var 

uheldig, men mente dog at årsagen skulle ses fra to sider. 

Ældrerådet ønskede brevet taget op til diskussion på dialogmødet 
med Velfærdsudvalget d. 2. april. 

 
Arne gav udtryk for, at ”det brede i brevet”, og det at det var 

sendt til hele Ældrerådet, kan tolkes som om, Ældrerådet havde 
fået mundkurv på. 

Ældrerådet mente ikke, at ”tonen” i brevet var pænt. 

 
Ældrerådet var i første omgang enige om, at Karina skulle svares, 

og at Lissi skulle sende svarbrev til hende. 
Det blev dog efterfølgende besluttet at, ingen i Ældrerådet skriver 

til hverken administrationen eller politikkere. 

 
Ældrerådet havde også en dialog omkring tonen i høringssvarerne 

til velfærdsudvalget.  
Ældrerådet mente ikke, at der på noget tidspunkt var givet 

negative høringssvar. Ældrerådet mente, at de er klare og sobre. 
 

Der var en dialog omkring pladserne, korttidspladser og 

akutpladser og betalingen på disse pladser. 
Ældrerådet havde en dialog omkring det vanskelige ved at 

tydeliggøre, hvad der er ydet efter Sundhedslov og Servicelov. 
 

Lise Lotte orienterede om, at der skulle være valg til bestyrelsen i 

Danske Ældreråd d. 7. marts. 2019.  
Frederikssund Kommunes Ældreråd hører under valgkreds 9, og 

derfra opstiller Finn Kamper 
Deltagere: Christian, Lissi, Arne og Lise Lotte 

Der aftales kørsel på næste Ældrerådsmøde  

 
Lise Lotte havde fra forlaget AD media fået besked om, at de har 

fået annoncer ind og nu var klar til, at Ældrerådet kan komme 
med deres input til bladet. 

Lise Lotte foreslog, at der udvælges 4 medlemmer fra 
Ældrerådet, der kan være med til at drøfte indholdet af bladet. 

Det vil, sammen med en journalist fra AD Media, foregå som en 

dialog via telefon. 
Deltagere: Lise Lotte, Christian, Lissi og Bent. 

 
Der afholdes Repræsentantskabsmøde d. 29. og 30. april på 

Nyborg Strand. 

Deltagere: Lise Lotte, Christian, Lissi (dog kun d. 29.) og Bent. 
Søren skal forhøres, om han ønsker at deltage. 

Lise Lotte ville gerne have tilbagemelding om, hvilke seminarer 
der ønskes deltagelse i.  

Der skal vælges formand, og Ældrerådet har 2 stemmer. 
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 4. Økonomi 

V/ Rigmor Nielsen 

Regnskab (årsopgørelse) for 2018 var fremsendt til Ældrerådet d. 

17. januar 2019 

Der var ikke yderligere bemærkninger til regnskabet, der blev 

godkendt og underskrevet. 

 

Rigmor orienterede om, at der var modtaget tilskud fra 

kommunen for 2019 på 83.000 kr.  

 

Lissi havde meldt sig til møde i Danske Ældreråd d. 7. marts 

2019. Rigmor ville afvente faktura herfor. 

 

Rigmor havde på mødet d. 10. januar ytret ønske om at skære 

ned på sine opgaver i Ældrerådet. 

Lise Lotte fremlagde sin indstilling til Rigmors fremtidige arbejde.  

 

Lise Lotte foreslog, at Rigmors opgaver fremover bestod af 
budget, regnskab og medlem i smagspanelet vedrørende ”Mad til 

hver Dag”. 

Vibeke ville gerne fremover varetage Rigmors opgave i forhold til 

høringssvar. 

Christian, Bent og Vibeke bakkede op omkring Lise Lottes 

indstilling. 

Arne, Lissi og Vicki tog indstillingen til efterretning. 

 

Rigmor tilkendegav, at hun ville blive i Ældrerådet. 

 

 5. Budget 2019 

Fremlæggelse af budget v/ Rigmor og Lise Lotte. 

Revideret budget for 2019 var fremsendt til Ældrerådet d. 17. 
januar, 2019 

 

Til budgettet for 2019 blev rejst spørgsmål til budgetposten 
printerpatroner mm. på 9.000 kr. og telefontilskud til formanden 

på 2.000 kr.   

Der var en dialog omkring dette, og det blev besluttet, at 

budgettet for 2019 blev fastholdt, og at budgettet for 2020 
drøftes til efteråret. 

 

Ældrerådet ville endnu engang lave et arrangement med foredrag 

på Elværket. 

Det blev besluttet at afholde arrangementet i oktober. Budget til 
arrangementet aftales på et senere møde. 

 

6. Årsberetning  

Ældrerådet havde sammen med dagsordenen fået tilsendt 

årsberetningen. 

 

Lise Lotte fremlagde hendes tanker omkring beretningen. 

 

Lissi udtrykte, at det var et godt oplæg men, at det skulle 

udbygges yderligere. 
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Lise Lotte bemærkede, at årsberetningen ikke skal være for lang, 

men selvfølgelig være fyldestgørende og oplysende overfor ældre 

og andre i ”baglandet”. 

 

Lissi og Arne ville gerne uddybe oplægget, og udkast forelægges 

Ældrerådet ved næste møde. 

 

7. Vedtægter  

Orientering 

V/ arbejdsgruppen Lissi, Arne og Bent 

 

Administrationen var blevet bedt om at fremsende oplægget til 
Ældrerådets vedtægter til Velfærdsudvalget. 

Oplægget sendes til Velfærdsudvalget.  

 

 8. Ældrerådets hjemmeside 

Orientering 

V/arbejdsgruppen: Vibeke, Vicki og Bent 

 

Der var betalt 795 kr. for Ældrerådets hjemmeside 123. Denne 

faktura skal ikke betales fremover, da siden skal ophøre. 

 

Domænenavnet ”Frederikssund Ældreråd” skal overføres til Lissi. 

Jørgen Kristensen, tidligere Ældrerådsformand, kontaktes af 
Rigmor for at få gjort dette, da det er ham der er ”ejer” af 

domænet. 

 

Viki fremlagde opsætningen af den nye hjemmeside. 

Ældrerådet var enige om, at det var et rigtigt godt oplæg. 

Der arbejdes videre med det.  

 

9. Kommunikationsstrategi 

Orientering 

V/ arbejdsgruppen: Lissi, Vicki og Arne 

Arbejdsgruppen holder møde den 19. februar, 2019. 

 

10. Møder som Ældrerådets medlemmer har deltaget i siden 

sidst 

Lise Lotte orienterede fra Nordgruppemødet, hvor hun sammen 

med Bent havde deltaget. 

Referat fra mødet er mailet til Ældrerådet d. 1. februar 2019. 

 

Bent, Arne og Lissi havde været til Borgmesterens fødselsdag og 

havde overbragt 2 flasker vin.   

Der var en kort dialog om arrangementet. 

 

Bent havde været til møde i Regionsældrerådet. 

Bent orienterede, at mødet var startet med et minuts stilhed, da 

tidligere formand var afgået ved døden.  

Oplæg fra mødet er mailet til Ældrerådet d. 1. februar 2019. 

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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På dagsordenen er blandt andet Sundhedsreformen og boliger til 

ældre. 

Arne håbede på en lidt fremtrædende rolle ved mødet, således at 

der kunne blive en god dialog omkring udfordringen med boliger 

til ældre. 

 

Ældrerådet havde en dialog omkring oplægget til den nye 

Sundhedsreform. Mange opgaver bliver lagt ud til borgmestre og 
udvalgsformænd. 

 

I forhold til forslaget omkring nedlæggelse af Regionerne mente 
Ældrerådet, at der vil være en udfordring i forhold til trafikken 

over kommunegrænser, der i dag koordineres i Regionerne. 

 

 11. Orientering fra fagudvalg 

Kultur- og Fritidsudvalget /Vibeke 

Vibeke orienterede om, at en ny driftsaftale med Elværket ikke 
var på plads. 

Der var lagt op til, at udvendig vedligeholdelse af Elværket skulle 
financierers af Elværkets driftsbudget, men der var ikke givet 

yderligere midler, eller peget på hvor der eventuelt skulle 
foretages besparelser. 

 

Nuværende driftsaftale udløber om et år. 
Forhandlingerne foregår mellem Kultur og Fritidsudvalget og 

elværksbestyrelsen  
 

Plan- og Miljøudvalget v/Arne og Søren 

Der var ikke noget direkte refereret fra mødet eller dagsordenen, 
men Ældrerådet havde en dialog omkring boliger til ældre. 

  
Teknisk Udvalg v/Christian og Søren 

Christian orienterede om, at mange var utilfredse med, at man 

ikke kan gå på stationen eller ved busstoppestederne og se 
køreplaner for busser. 

 
Ældrerådet fandt det forkert, at man har fjernet køreplaner fra 

stationer og stoppestæder. 
Ældrerådet var bekendt med, at køreplanbestilling foregår i april 

måned og opfordrer til, at kørerplanerne lægges på offentlige 

steder, hvor ældre kan få mulighed for at se dem. 
 

Kristian undersøger de nærmere omstændigheder til næste 
møde. 

 

 12. Ældrerådets info til Lokalavisen 

V/ Vibeke 

 

Der var en dialog omkring kommende indlæg til avisen. 

Vibeke fremsender oplæg til annonce til administrationen, til 
videre foranstaltning. 

 

13. Orientering fra kommunen (ca. kl. 12:30 – 13:00) 

V/Susanne Jørgensen leder af døgnplejen 

Susanne Jørgensens oplæg blev aflyst, da Ældrerådets møde var 
slut kl. 11:45. 
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14. Næste møde 

Ordinært møde i Ældrerådet afholdes den 28. februar, kl. 8:45 på 

Rådhuset, mødelokale F2. 

 

Mødeleder ved kommende ældrerådsmøder i 2019, fremgår af 

nedenstående tabel. 

Dato Mødeleder 

 31. januar Bent 

 28. februar Rigmor 

 28. marts Vibeke 

 4. maj Vicki 

 28. maj Lissi 

 8. august Christian 

 29. august Arne 

 12. september Søren 

 26. september Lise Lotte 

 31. oktober Bent 

28. november Rigmor 

  

 15.  Eventuelt 

Ældrerådet havde d. 23. januar fået tilsendt invitation til 
cafémøde om handleplan for Frederikssund Kommunes 

Værdighedspolitik. 

Mødet finder sted den 26. februar kl. 17 – 19 på 

Omsorgscenteret Tolleruphøj. 

 

Administrationen undersøger muligheden for at afholde møde på 

Solgården til efteråret. 

  

Der blev udleveret tablets, cover og sim-kort til Ældrerådet. 

Det er registeret i administrationen, hvilke serienumre der er 

udleveret til hvem i Ældrerådet.   

Ældrerådet ønskede en introduktion til at komme i gang. 

Administrationen ville undersøge muligheden. 

 

Arne spurgte ind til, om det ikke var muligt at få brevpapir med 

logo til Ældrerådet. 

På Ældrerådets kommende hjemmeside, er et billede af den nye 
bro, hvilket godt kunne bruges som logo på brevpapir. 

Vicki vil sende billede til administrationen, der vil forsøge at lave 
en brevmaske/skabelon til Ældrerådet. 

 

 


