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Ældrerådet 

   

 

Referat fra møde 

Den 2. maj 2019 kl. 08:45 - 13:00 Rådhuset, Torvet 2, Mødelokale F2, 3600 

Frederikssund   
 

MØDEDELTAGERE  

Formand: Lise Lotte Due 

Næstformand: Bent Jakobsen 

Rigmor Nielsen 

Vicki Hansen (afbud) 

Vibeke Davids Hansen 

 

Lissi Gyldendahl 

Christian Heiberg 

Søren Holmgaard 

Arne Christensen 

Lise-Lotte Tøttrup (sekretær / referent) 

 

 

 

 Referat 
Sag nr. 1  Godkendelse af dagsorden og referat fra den 28. marts 2019 

Dagsorden blev godkendt. 

 

Til referatet punkt 17 Eventuelt var følgende kommentar fra Ældrerådet 

vedrørende diæter: 

Ældrerådet mente, at kriterierne for udbetaling af diæter til Ældrerådet ikke 

var til at arbejde efter og ville gøre ældrerådsarbejdet usmidigt.  

Ældrerådet foreslår derfor, at der opnås enighed om, hvad der fra Ældrerådets 

arbejdsområder udløser diæter og opfordre derfor til et fællesmøde, med 

administrationen, hvor der kunne tales om kriterierne. 

Ældrerådet havde fremsendt en mail til Helle Hagemann Olsen, med 

anmodning om et møde. 

 

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

V/Marlene Størup, Centerchef for Politik, Sundhed og Personale 

 

Malene orienterede om Forebyggende hjemmebesøg hvor der den 25. april 

2019 var kommet ny lovgivning, hvilket blandt andet betyder at ældre der bor 

alene når de fylder 70 år og alle ældre over 82 år skal tilbydes et 

forebyggende hjemmebesøg. I dag tilbydes allerede et forebyggende 

hjemmebesøg til borgere, når de fylder 75 år. Samtidig skal kommunerne 

fortsat tilbyde forebyggende hjemmebesøg til alle 75- og 80-årige. Og endelig 

skal kommunerne fortsat tilbyde hjemmebesøg efter behov for alle ældre i 
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alderen 65-81 år, hvis den ældre vurderes at være i risiko for nedsat social og 

psykisk trivsel eller nedsat fysisk funktionsevne. 

 

Der var en dialog omkring hvordan lovgivningen skulle udmøntes. 

 

Malene orienterede om, at der var flere etiske opmærksomhedspunkter, 

særligt omkring hjemmebesøg til borgere, der har mistet en ægtefælle. 

Ældrerådet opfordrede til, at der også var særlig opmærksomhed omkring 

borgere, der har ægtefælle på omsorgscentre. 

 

Ældrerådet foreslog, at bedemænd kunne være en indgang til borgere, der 

havde mistet en ægtefælle, måske i form af en folder fra kommunen, der 

kunne udleveres ved ægtefælles død.  

 

Vedrørende Sundhedshus orienterede Marlene om, at der i den fælles 

styregruppe med Frederikssund, Hillerød og Helsingør inden sommerferien ville 

blive afholdt et styregruppemøde. 

 

Der overvejes et tiltag med en ny type plads på Frederikssund sygehus til 

døende borgere som palliativ indsats, ikke som hospice. 

Pladserne tænkes anvendt særligt for enlige, så ingen ligger ensomme 

døende. Der skulle arbejdes på at kortlægge målgruppen. 

Dette, mente Ældrerådet, var en rigtig god ide. 

 

Der var en dialog omkring forskellen på hospicepladser og den nye type 

pladser, målgruppen, samt hvad et Sundhedshus skulle indeholde. 

 

Der var fortsat ikke nogen politisk beslutning omkring Sundhedshuset. 

 

Der var en dialog omkring, hvordan den fremtidige behandling på hospitalerne 

ville foregå contra muligheden for hjemmebehandling. 

Ældrerådet mente, at det ville blive en stor udfordring, hvis personale fra 

hospitalerne skulle på hjemmebesøg. 

Det blev også bemærket, at økonomien på området ville blive et stort 

omdrejningspunkt. 

 

Sag nr. 3  Sager til høring 

Velfærdsudvalget 

Social- og sundhedsudvalget 

Høringssvar mailet til Byrådssekretariatet den 2. maj 2019. 

 

Sag nr. 4  Orientering fra formand 

V/ Lise Lotte Due 

Ældrerådet besluttede en togtur søndag den 11. august 2019, hvor også 

ægtefæller kunne deltage.  

Vibeke og Lise Lotte D samt Lise-Lotte T meldte afbud til togturen. 

Christian arbejder videre med organisering af dagen. 

 



 

 

3/5 

 Referat 
 

Lise Lotte orienterede om kommende møde med teknisk udvalg, se under 

punkt 14. 

 

Sag nr. 5  Økonomi  

V/ Rigmor Nielsen 

Rigmor havde udfordringer med banken, Nordea. Rigmor mente ikke at 

banken have forståelse for, at det er et folkevalgt råd. Banken behandlede 

Ældrerådet som en forening med bestyrelse. De kræver Vedtægter og 

dokumentation fra medlemmer i bestyrelsen, men sådanne foreligger ikke. 

 

Det blev besluttet, at Ældrerådet ville se på muligheden for at flytte til 

Arbejdernes Landsbank.  

Rigmor og Lise Lotte ville aftale møde for at gå i banken.  

 

Sag nr. 6  Årshjul 

Lissi ville maile en opdateret oversigt til Ældrerådet og administrationen. 

 

Sag nr. 7  Vedtægter 

V/ arbejdsgruppen Lissi, Arne og Bent 

Lissi havde fremsendt Ældrerådets nye forslag til vedtægter, disse ønskes 

behandlet på et af Velfærdsudvalgets kommende møder. 

 

Sag nr. 8  Ældrerådets hjemmeside 

Der var oprettet ny hjemmeside der tilgås via www.aeldreraadet.dk. 

Der var en dialog omkring, hvordan Ældrerådet skulle opsige hjemmesiden 

123. Vibeke ville tage kontakt til firmaet for at høre, hvordan siden kunne blive 

opsagt. 

 

Sag nr. 9  Kl. 12:00 deltagelse af fotograf fra AD Media 

Ældrerådets medlemmer blev fotograferet til kommende brochure. 

Efterfølgende blev der kørt rundt i Frederikssund kommune for at tage billeder. 

 

Sag nr. 10  Forebyggelse af brand på Frederikssund Kommunes omsorgscentre 

Ældrerådet havde kommenteret på Velfærdsudvalgets dagsorden til mødet 

den 7. maj 2019, punkt 48.  

 

Sag nr. 11  Kommunikationsstrategi 

Ikke noget nyt, punktet vil udgå i fremtidige dagsordener. 

 

Sag nr. 12  Møder som Ældrerådets medlemmer har deltaget i siden sidst 

Der havde været møde i Styregruppen i Ældreorganisationerne. Der var 

udsendt referat fra mødet til Ældrerådet. 

 

Vibeke havde været til Byrådsmøde. Her var blandt andet anvendelse af 

Fiomagrunden på dagsordenen. Vibeke orienterede om, at der ikke ville blive 

opført bibliotek på grunden. Fremover skulle grunden anvendes til boliger.  

http://www.aeldreraadet.dk/
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Fem medlemmer fra Ældrerådet havde været til årsmøde i Danske Ældreråd 

inkl. seminarer og diverse foredrag. 

På årsmødet blev der valgt ny formand for Danske Ældreråd, Mogens 

Rasmussen, Middelfart. Mogens var konstitueret på formandsposten frem til 

valget. 

 

Ældreorganisationerne havde afholdt Borgermøde i Elværket omkring 

Sundhedsreformen, der havde været 56 deltagere. Der var efterfølgende 

evalueret på mødet. 

 

Sag nr. 13  Orientering fra fagudvalg 

Kultur- og Fritidsudvalget v/ Vibeke 

Vibeke orienterede fra mødet blandt andet om Vandkunsten i Jernbanegade, 

og hvad den kostede at holde ”kørende”, Folkefesten ”Fest over Fjorden” i 

forbindelse med åbning af Kronprinsesse Marys Bro samt svømmehallens 

kommende åbningstider 

 

Plan- og Miljøudvalget v/ Arne og Søren 

Ældrerådet ønskede en oversigt over ældre/senioregnede boliger i 

Frederikssund. Arne ville udfærdige en mail til Formanden for Plan- og Miljø 

udvalget, Jørgen Bech, der ville blive sendt til Administrationen til videre 

formidling. 

  

Teknisk udvalg v/ Christian og Søren 

Ikke nogen bemærkninger. 

 

Sag nr. 14  Møde med Teknisk udvalg 

Ældrerådet ønskede et møde med Teknisk udvalg d. 14. august 2019.  

Lise Lotte ville tage kontakt til udvalgets formand Tina Tving Stauning for 

nærmere aftale. 

Ældrerådet v/ Christian og Søren ville lave et oplæg til dagsorden. 

 

Sag nr. 15  Ældrerådets info. til lokalavisen 

V/ Vibeke 

Der ville blive informeret omkring den nye hjemmeside. 

Informationen mailes til Administrationen til videre formidling. 

 

Sag nr. 16  Næste møde 

Ordinært møde i Ældrerådet afholdes den 28. maj 2019 kl. 8:45 på 

Omsorgscenteret Nordhøj i Skibby. Områdeleder Bodil deltager under punkt 2, 

Orientering fra kommunen.  
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Mødeleder ved ordinære møder 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 
 

 

 

 

Sag nr. 17  Eventuelt 

Vedrørende MAD til hver DAG havde Ældrerådet d. 4. april 2019 modtaget mail 

fra Poul Erik Skov Christensen, hvori Poul Erik anmodede om en samling af de 

forhold og bemærkninger, Ældrerådet havde omkring madleveringen. 

 

Ældrerådet havde afleveret tilbagemelding til Poul Erik den 14. april, 2019.  

Notatet er efterfølgende sendt til administrationen, der ville udfærdige et kort 

notat der skulle give en oversigt over blandt andet leverancer, størrelser på 

måltider, emballage m.v. 

 

Rigmor havde printet menuplanerne ud, der blev omdelt og efterfølgende var 

der en dialog omkring planerne. 

 

Administrationen uddelte en opdateret oversigt over kommende møder i 

Ældrerådet. Oversigten er vedhæftet som bilag 

 

Ældrerådet havde til Velfærdsudvalgets møde den 1. april 2019 afgivet 

høringssvar til punkt 41 Tilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed 2018. 
Ældrerådet havde i høringssvaret skrevet:  

Ældrerådet vil gerne udtrykke tilfredshed med at der bliver udført tilsyn for 
patientsikkerheden. Boenheden på Parkvej har fået påbud da en række målepunkter 
ikke var opfyldt. Tilsynet har givet påbud om at sikre forsvarlig medicinhåndtering og 
tilstrækkelig journalføring samt at sikre udarbejdelse og implementering af 
tilstrækkelige instrukser. Ældrerådet venter på opfølgning, hvor påbuddene er rettet. 

Administrationen gør opmærksom på, at der i sagsfremstillingen stod at 
påbuddet var ophævet. Der ville derfor ikke blive nogen opfølgning. 

Ældrerådet ville gerne have en oversigt over, hvor mange Hospitalsindlagte 

borgere der overføres direkte fra hospital til Rehabiliteringsafdelingen.  

 


