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MØDEDELTAGERE  
Formand: Lise Lotte Due  

Næstformand: Bent Jakobsen 

Rigmor Nielsen 
Vicki Hansen (afbud) 

Vibeke Davids Hansen (afbud) 
 

Lissi Gyldendahl 

Christian Heiberg 

Søren Holmgaard 
Arne Christensen 

Lise-Lotte Tøttrup (referent) 

 

Referat 
  

 1. Godkendelse af dagsorden og referat fra den 28. februar 

2019  

 Til referatet fra d. 28. februar 2019 punkt 3 var følgende tilføjelse 

fra Søren: 

Søren havde spurgt ind til, om referatet blev godkendt af nogen før 
udsendelse. Til det blev der svaret, at referatet blev godkendt af 
formanden inden udsendelse. Nærmere procedure kan ses under 
punkt 15.  

 

Til referatet fra d. 28. februar 2019 punkt 3 var følgende tilføjelse 

fra Lissi:  

Lissi havde spurgt ind til, hvorfor formanden ikke havde fulgt den 
vedtagne forretningsorden, og udsendt brevet fra Inge 
Messerschmidt og Helle Hagemann Olsen fem dage før mødet? Det 
havde været svært at forholde sig til et sådant brev, når man får 
det udleveret på mødet og får 2 min. til at læse det! 
Efter at have studeret brevet er der mange udsagn, som er 
uforståelige og som kræver svar fra afsenderne. Klagen, som 
brevet handler om er direkte forkert refereret, og at der skulle 
være samarbejdsproblemer med Velfærdsudvalget er uforståelig. 
Det kæver en direkte dialog parterne imellem. 
 

2. Orientering fra kommunen (kl. 9:00 – 9:30) 

V/Mikkel Torp Bille, Konsulent i Center for Voksenstøtte og 
Rehabilitering – Stab. 

 

Mikkel orienterede om formålet med revisionen af 
Kvalitetsstandarderne. Bilag vedhæftet 

 
Der var en god dialog omkring emnet, og Ældrerådets 

kommentarer står i vedhæftede bilag 

 
 

Ældrerådet 
Torsdag den 28. marts 2019 kl. 08:45 – 13:00  

Rådhuset, Torvet 2, mødelokale F2 

3600 Frederikssund 
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3. Sager til høring 

Velfærdsudvalget 

Social- og Sundhedsudvalget. 
 

Høringssvar blev sendt til Karin Pedersen den 28. marts 2019, til 
videre foranstaltning. 

 

4. Orientering fra formand  

v/ Lise Lotte Due  
 

Lise Lotte orienterede om møde vedrørende færdiggørelse af 
brochuren fra AD media. 

D. 2. maj 2019kommer en fotograf, der sammen med deltagere fra 
Ældrerådet kører rundt i kommunen for at tage billeder. 

Der skal ligeledes tages et samlet gruppebillede af Ældrerådet. 

 
Vicki har meldt afbud d. 2. maj 2019, hvorfor der skulle tages et 

billede på et tidligere tidspunkt. Fotografen ville så forsøge at samle 
billederne, således at Vicki indgår i gruppebilledet. 

Lissi foreslog, at der tages et billede med IPad ‘en, når Ældrerådet 

mødes d. 2. april 2019 til dialogmøde. 
 

Brochuren, når den bliver færdig, leveres hos Christian, hvorfra 
øvrige medlemmer i Ældrerådet henter og omdeler. 

Der skal blandt andet deles ud ved Slangerup Jazzfestival. 
 

Der var en dialog omkring det tidligere sendte ”borgmesterbrev” 

omhandlende samarbejde mellem kommuner omkring teknologi. 
Der har ikke været nogen interesse fra borgmestrene for at indgå i 

et sådant samarbejde, da der allerede i andet regi arbejdes med 
velfærdsteknologi. 

Dette arbejde bliver Ældrerådet orienteret om via Nordgruppen. 

 

 5. Dialogmøde med Velfærdsudvalget d. 2. april 

Dagsorden udsendt d. 18. marts 2019. 

Ældrerådet ser frem til mødet. 

Afbud fra Rigmor. 

 

6. Økonomi 

V/ Rigmor Nielsen 

Rigmor orienterede om økonomien for Ældrerådet.  

Rigmor afventede fakturaer på møder, da hun havde modtaget 
bekræftelse på deltagelse, men ikke modtaget faktura. 

 

Lissi orienterede om en kommende faktura, hvor Rigmor i første 
omgang skulle betale det fulde beløb. Efterfølgende skal 3 øvrige 

interessenter faktureres for deres andel. Hvilket Lissi følger op på. 

  

7. Årsberetning  

Årsberetningen blev mailet til Borgmester og Byråd den 4. marts 
2019. 

Der var et godt indlæg i Frederiksborg amts avis d. 21. marts 2019. 
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8. Årshjul 

Lissi havde mailet revideret årshjul til Ældrerådets medlemmer d. 

27. marts 2019, og der var ikke yderligere bemærkninger. 

 

9. Vedtægter  

V/ arbejdsgruppen Lissi, Arne og Bent 

Vedtægterne var på dagsordenen til dialogmødet med 

Velfærdsudvalget d. 2. april 2019. 

 

 10. Ældrerådets hjemmeside 

Der var fortsat udfordringer i forhold til overdragelse af 
domænenavnet. 

Jørgen, der pt. er ejer af domænet, skal give tilladelse til 
overdragelsen, hvilket endnu ikke er sket. 

 

11. Kommunikationsstrategi 

Kommunikationsstrategien var mailet til Borgmester og Byråd den 

4. marts 2019. 

 

12. Møder som Ældrerådets medlemmer har deltaget i siden 

sidst 

Christian og Lissi havde været til møde med Movia og faglige 

seniorer. Der skal betales 1,60 kr. ekstra, når der rejses med 

metroen.  

 

Flekstur+ er noget nyt.  

Ved Flekstur+ kan borgerne gå ind på rejseplanen, hvor der vil 

være mulighed for at bestille flekstur+, derfra hvor bussen stopper. 

Handicapkørsel skulle der fortsat visiteres til. 

 

Søren havde været til flere møder i boligselskabet DAB og 
orienterede fra møderne. 

 

25. marts 2019 havde der været møde omkring brochure fra AD 
Media. Dette orienterede Lise Lotte om under ”Nyt fra formanden” 

 

Den 9. april 2019 er der debatmøde om Sundhedsreformen.  

Mødet afholdes i Elværket kl. 14.00 – 16.00. 

Alle i Ældrerådet opfordres til at deltage på mødet. Bilag vedhæftet 

 

 13. Orientering fra fagudvalg 

Kultur- og Fritidsudvalget /Vibeke 
Plan- og Miljøudvalget v/Arne og Søren 

Teknisk Udvalg v/Christian og Søren 

  

14. Ældrerådets info til Lokalavisen 

V/ Vibeke 

Budgetprocessen er gået i gang og Ældrerådet følger den tæt. 

 

 

 

 



 

4/6 

15. Sagsgang i forbindelse med referater 

Administrationen v/ Lise-Lotte Tøttrup havde d. 11. marts 2019 

udsendt mail til Ældrerådet med beskrivelse af den nuværende 
sagsgang.  

Sagsgangen er som følger:  

 På møderne har referenten ved enkelte punkter (hvor der har været tvivl) læst 
op hvad der var skrevet. 
Disse punkter er godkendt af et samlet Ældreråd. 

 

 Efter møderne har referenten renskrevet referatet, hvorefter det 
korrekturlæses af Søren Kvistgaard Rasmussen (så der ikke er skrevet noget 
der er indforstået). 
 

 Referatet er herefter mailet det til Lise Lotte Due til godkendelse. Her er Lise 
Lotte, formanden, flere gange kommet med rettelser og tilføjelser. 

 

 Straks referatet er godkendt fra Lise Lotte, mailes det til Byråd, Helle 
Hagemann Olsen og Klaus Godsk Kolberg og lægges på kommunens 
hjemmeside. 

 

Der var en dialog omkring, hvordan man kunne sikre, at alle i 
Ældrerådet var enige om, hvad der stod i referatet, inden det blev 

offentliggjort. 

 

Der kom flere forslag fra Ældrerådet, men der var enighed om, at 

det ville sinke færdiggørelsen af referaterne betydeligt og gøre 

sagsgangen mere kompliceret. 

 

Det blev besluttet, at Lissi på Ældrerådets hjemmeside skriver 

proceduren for referater og tilføjer, at referatet bliver endelig 
godkendt af et samlet Ældreråd på deres efterfølgende møde. 

 

16. Næste møde 

Ordinært møde i Ældrerådet afholdes den 2. maj 2019 kl. 8:45 på 

Rådhuset, mødelokale F2. 

Denne dato vil der møde en fotograf op fra AD Media for at tage 

billeder til kommende brochure.  

 

Mødeleder ved ordinære ældrerådsmøder i 2019 fremgår af 

nedenstående tabel. 

Dato Mødeleder 

 31. januar Bent 

 28. februar Rigmor 

 28. marts Lissi 

 2. maj Vibeke 

 28. maj Vicki 

 8. august Christian 

 29. august Arne 

 26. september Søren 

 31. oktober Lise Lotte 

28. november Bent 
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17. Eventuelt 

Flekstrafik 

Ældrerådet havde sendt nedenstående til formand for Teknisk 
Udvalg Tina Tving Stauning  

”Angående prisen på Flextrafik 
Kære Tina 
Vi er et par stykker fra Ældrerådet der den 23. marts 2019 
deltog i et offentligt møde med Movia. 
På mødet oplyste Movia, at der er truffet beslutning om, at 
fra juni 2019 må grundtaksten på Flexture ikke overstige kr. 
60,- 
Ældrerådet har tidligere indgivet høringssvar til Trafikplanen, 
men vil dog ikke undlade at gøre opmærksom Movias 
udmelding, om ændringer for højeste pris på grundtaksten.” 

 

Tina havde kvitteret for mailen og orienteret om, at brevet ville 
blive forelagt på mødet d. 27. marts 2019, når der skulle træffes 

beslutning om trafikbestilling. 
 

Diæter 
Ældrerådet spurgte ind til udbetalingen af diæter. 
 

Administrationen havde i en periode ikke udbetalt diæter ud over 
de ordinære møder i Ældrerådet 

Ældrerådet var undrende over for dette og mente ikke, de var 

blevet orienteret.  
Lise-Lotte T. bemærkede, at hun på et tidligere Ældrerådsmøde 

havde orienteret om, at administrationen var i færd med at 
undersøge grundlaget for udbetaling af diæter. 

 

Lise-Lotte T. orienterede om, at diæter fremover vil blive udbetalt til 
Ældrerådet som tidligere, dog med en bemærkning om, at 

anmodning om udbetaling af diæter sker ved møder, hvor der 
forventes mødepligt fra Ældrerådets medlemmer. 

 

Der ses blandt andet på følgende kriterier: 

 Er det inden for rådets kompetenceområde, jf. vedtægten? 

 Er det frivilligt eller en skal-opgave? 

 Er der til mødet en dagsorden og et referat? 

 Er arrangementet aftalt med kommunen? 

 Er det påregneligt? 

 Er det sagligt? 

 Kan det forklares og forsvares? 

 

Eksempelvis kan nævnes, at arrangementer som deltagelse ved 
”Snake City Festival” ikke udløser diæt. 

  

Arrangement 

Ældrerådet havde gennem længere tid talt om at tage på tur med 

veterantog. Ældrerådet talte om at planlægge en tur søndag d. 4. 
eller 11. august 2019 fra Grønnehave til Græsted og retur, en tur 

der tager 3 timer i alt. 

Christian ville samtidigt give en rundvisning omkring de gamle tog. 

Der var en dialog omkring emnet.  

Ældrerådet tager arrangementet op igen på næste møde. 
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Orientering til Ældrerådet vedrørende Høringssvar til 
Velfærdsudvalget 5. marts.  

Ældrerådet havde som høringssvar til Velfærdsudvalgets møde d. 5. 

marts, 2019, pkt. 20 ”Udvikling i kapacitet af plejeboliger ved 

åbning af Attendo Lærkevej” skrevet:  

”Ældrerådet har i forbindelse med opførelsen af 
friplejehjemmet Attendo undret os over,  

at der på Kommunens hjemmeside over plejehjem bliver 
reklameret for friplejehjemmet via et link.  

Vi er af den opfattelse at Kommunen ikke må reklamere for 
private firmaer.  

Vi ser ingen henvisninger til de private aktører på rengørings- 
og plejeopgaver.” 

 

Ældrerådet blev orienteret om, at Frederikssund Kommune også 

har henvisninger til private leverandører af personlig og praktisk 

hjælp. 

 

Disse leverandører kan tilgås via nedenstående link. 

https://www.frederikssund.dk/Borger/Voksne--aeldre/hjaelp-og-

pleje/personlig-og-praktisk-hjaelp/leverandoerer-af-personlig-og-
praktisk-hjaelp/Oversigt-over-godkendte-leverandoerer 

 

 

 

 

 

https://www.frederikssund.dk/Borger/Voksne--aeldre/hjaelp-og-pleje/personlig-og-praktisk-hjaelp/leverandoerer-af-personlig-og-praktisk-hjaelp/Oversigt-over-godkendte-leverandoerer
https://www.frederikssund.dk/Borger/Voksne--aeldre/hjaelp-og-pleje/personlig-og-praktisk-hjaelp/leverandoerer-af-personlig-og-praktisk-hjaelp/Oversigt-over-godkendte-leverandoerer
https://www.frederikssund.dk/Borger/Voksne--aeldre/hjaelp-og-pleje/personlig-og-praktisk-hjaelp/leverandoerer-af-personlig-og-praktisk-hjaelp/Oversigt-over-godkendte-leverandoerer

