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Ældrerådet 2018 
 

 

Ved ældrerådsvalget d. 21. november 2017 blev følgende kandidater valgt til Ældrerådet:  

Vibeke Davids Hansen, Lise Lotte Due, Vicki Hansen, Lissi Gyldendahl, Christian Heiberg, 

Arne Christensen, Rigmor Nielsen, Benny Andersen og Søren Holmgaard.  

Funktionsperiode løber fra d. 1. januar 2018 til d. 31. december 2021. 

 

D. 11. december afholdes konstituerende møde (senest 21 dage efter valget), ledet af 

aldersmæssigt ældste medlem Rigmor Nielsen. På mødet konstituerer Ældrerådet sig 

med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Hvis et flertal af de valgte 

medlemmer skønner det nødvendigt, kan der som kasserer vælges et ikke valgt medlem 

af Rådet, f.eks. en af suppleanterne. En sådan kasserer varetager udelukkende en 

regnskabsmæssig funktion og må kun deltage i møder under behandling af regnskab og 

budget. 

 

Resultatet af konstitueringsmødet: 

Formand: ____Lise Lotte Due_____________________________________________ 

Næstformand: ____Benny Andersen___________________________________________ 

Kasserer: ____Rigmor Nielsen____________________________________________ 

Sekretær: ____Vibeke Davids Hansen______________________________________ 
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Derudover blev valgt 2 personer til smagspanelet:  

Udsat til Ældrerådsmøde d. 2. januar 2018 

____________________________________ og _________________________________  

samt 2 personer til møder med Attendo: 

Udsat til Ældrerådsmøde d. 2. januar 2018 

 

____________________________________ og _________________________________  

 

Ældrerådsrepræsentanter til Omsorgscentrene: 

Udsat til Ældrerådsmøde d. 2. januar 2018 

Pedershave: __________________________________________________ 

Tolleruphøj: __________________________________________________ 

 Solgården:  __________________________________________________ 

 De Tre Ege: __________________________________________________ 

 Nordhøj:     __________________________________________________ 

 

 

Mandag d. 11. december 2017 (Underskrevet og vedhæftet som bilag) 

 

___________________________  ________________________ 

Vibeke Davids Hansen   Lise Lotte Due 

 

___________________________  ________________________ 

Vicki Hansen    Lissi Gyldendahl 

 

___________________________  ________________________ 

Christian Heiberg   Arne Christensen 

 

___________________________  ________________________ 

Rigmor Nielsen   Benny Andersen 

 

___________________________  ________________________ 

Søren Holmgaard   Lise-Lotte Tøttrup, sekretær  
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Referat 

 

Konstitueringsmøde i Ældrerådet, mandag d. 11. december 2017, 
kl. 11:30 i Kignæshallen, Smedeengen 4, 3630 Jægerspris 
 
Funktionsperioden for det nye Ældreråd løber fra den 1. januar 2018 til den 
31. december 2021. 

 

Deltagere: 

Vibeke Davids Hansen, Lise Lotte Due, Vicki Hansen, Lissi Gyldendahl, Christian Heiberg, Arne Christensen, 

Rigmor Nielsen, Benny Andersen og Søren Holmgaard. 

 

Mødet blev ledet af det aldersmæssigt ældste medlem i det nuværende Ældreråd. 

I dagsordenen blev tilføjet et punkt 1a ”Godkendelse af dagsordenen” 

1a  Godkendelse af dagsorden 
Godkendt 
 

1. Valg af formand 
Der blev peget på Lise Lotte Due, uden modkandidater. 
Lise Lotte Due blev valgt til formand. 
 

2. Valg af næstformand 
Benny Andersen, blev foreslået af Rigmor Nielsen 
Vicki Hansen blev foreslået af Lissi Gyldendahl og Arne Christensen 
 
Lise Lotte fortalte kort, hvad posten som næstformand gik ud på og 
at det blandt andet indebærer 6- 8 møder ekstra årligt 
 
Der blev foretaget skriftelig afstemning. 
6 stemmer til Benny Andersen 
3 stemmer til Vicki Hansen 
 
Benny Andersen blev valt til næstformand 
 

3. Valg af kasserer 
Der blev peget på Rigmor Nielsen, uden modkandidater. 
Rigmor Nielsen blev valgt til kasserer. 
 

4. Valg af sekretær 
Der blev peget på Vibeke Davids Hansen, uden modkandidater. 
Vibeke stiller gerne op men påpeger, at hun skal have hjælp til 
ældrerådets hjemmeside. Benny Andersen vil gerne hjælpe. 
Vibeke Davids Hansen blev valgt til sekretær. 
 

5. Eventuelt 
Lissi mener ikke at der kan vælges kandidater til smagspanelet og 
møder med Attendo, før der er blevet orienteret om hvad opgaven 
går ud på. Lissi henstiller til, at det bliver taget op på først komne 
ældrerådsmøde i januar 2018. 
 
Lise Lotte Due og Rigmor Nielsen orienterede om smagspanelet 
samt lidt om baggrunden for smagspanelet. 
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Lissi vil gerne ha’ at der foreligger et notat om, hvad ældrerådet 
foretager sig i forhold til smagspanelet, samt baggrunden for 

panelet. Administrationen har taget kontakt til ”Mad til hver Dag” og 
modtaget følgende:  
”Selskabet har kontakt med Ældrerådene, som indgår i et smagspanel 

sammen med repræsentanter fra alle interessenter i selskabet. 

Smagspanelet er med til at kvalitetssikre og videreudvikle maden. 

Smagspanelet smager på maden 2-4 gange om året. 

Mødet varer ca. 1½ time pr. gang, lidt længere når der er møde sammen 

med bestyrelsen i juni måned. 

De får ofte maden til de hjemmeboende med hjem, sammen med 

vurderingsskemaer de skal udfylde og sende retur. På dagen smager de på 

forskellige retter/kostarter efter deres egne ønsker og vi har en snak om 

maden og hvordan det går i de enkelte kommuner og hvad vi ellers kan 

finde på.” 

 
Lissi Gyldendahl spørger ind til hvad der ligger i, at skulle deltage i 
møder med Attendo. Der var en dialog omkring emnet samt 
byggeriet af de nye plejeboliger. 
Lissi vil gerne at der foreligger notat om, hvad det indebærer at 
deltage i disse møder. 
 
Lissi Gyldendahl efterlyste en forretningsorden for Ældrerådet. En 
sådan findes ikke. Der blev lagt op til, at der på først komne 
ældrerådsmøde d. 2. januar 2018 blev lavet en forretningsorden.  
 
Lise Lotte Due takkede Søren Holmgaard for et rigtigt godt indlæg i 
avisen. Søren svarede på et indlæg der var i Frederikssund Lokalavis 
d. 28. november omkring ældrerådet. Søren svar var meget sobert 
og pænt. Der var efterfølgende en dialog omkring indlægget. 
 
Ældrerådets møder 2018 
Efter den 14. december vil der foreligge en politisk mødekalender 
for bl.a. Velfærdsudvalget og Sundhedsudvalget.  
Efter denne dato kan der tages endelig stilling til ældrerådets møder 
i 2018. Lise-Lotte Tøttrup oplyste om, at møderne i 2018 muligvis 
bør holdes sidste torsdag i hver måned kl. 9:15 – 12:30.  
 
Evaluering af ældrerådsvalget 2017 
Der skal aftales møde for evaluering af valget incl. optælling, hvilket 
blev aftalt, skal foregå senest i ved udgangen i marts måned. Mødet 
aftales på ældrerådets møde d. 2. januar 2018. 
 
Rigmor har tilmeldt 4 deltagere til landsmødet i danske ældreråd. 
 
Det konstituerende møde sluttede ca. kl. 12:15 hvor Kirsten 
Kaarsberg fik taget billede af det ny-konstituerede Ældreråd. 
Nyheden om konstitueringen kommer i avisen, som nyhed på 
kommunens hjemmeside, Ældrerådets hjemmeside samt i diverse 
brugerråd, plejecentre og biblioteker. 
 
 
 

 

 


