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Ældrerådet 

   

 

Referat af møde 

Tirsdag den 28. maj 2019 kl. 08:45 - 13:00 Omsorgscenteret Nordhøj, Nordhøj 

4, 4050 Skibby   
 

MØDEDELTAGERE  

Formand: Lise Lotte Due 

Næstformand: Bent Jakobsen 

Rigmor Nielsen (afbud) 

Vicki Hansen (afbud) 

Vibeke Davids Hansen 

 

Lissi Gyldendahl 

Christian Heiberg (afbud) 

Søren Holmgaard (afbud) 

Arne Christensen 

Lise-Lotte Tøttrup (sekretær / referent) 

 

 

 Referat 
Sag nr. 1  Godkendelse af dagsorden og referat fra den 2. maj 2019 

Dagsorden og referat blev godkendt. 

 

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

V/Bodil Dam, Områdeleder, Nordhøj.  

 

Bodil fortalte om, hvordan ledelse og personale arbejder efter værdier og 

værdigrundlag.  

 

Den overordnende vision for Kommunens plejeboliger sætter retningen for 

arbejdet, og lyder: 

 

Beboerne i Frederikssund Kommunes plejeboliger bor og lever trygt 
og godt. 

På Omsorgscenteret Nordhøj er visionen uddybet i tre sætninger: 

 Der leves et sundt og aktivt liv på omsorgscentrene som en integreret 
del af lokalsamfundet. 

 Der er et positivt samarbejde med beboerne og deres pårørende, 

frivillige og andre interessenter, hvilket skaber optimale muligheder for 

at beboerne kan fortsætte eget liv. 
 Den faglige kvalitet øges gennem et integreret tværfagligt samarbejde 

og større fællesskab, hvilket giver et bredere perspektiv, arbejdsglæde 

og idérighed omkring kerneopgaven. 
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Dette sker ved, at der målrettet fokuseres på samarbejde, tværfaglighed, 
hverdagsrehabilitering, individuelle pleje- og pædagogiske handleplaner, 

beboerinddragelse og medbestemmelse, tilpassede aktiviteter og 

træningsoplæg på individ- og gruppeniveau. 

Bodil orienterede om de mange aktiviteter, der er på centeret, hvor der er 

ansat tre aktivitetsmedarbejdere og en pædagog. 

 

Af aktiviteter kan blandt andet nævnes: Omsorgsklovnen Lille Ruth der har en 

rigtig god kontakt til beboerne, erindringsdans, madhold, musik, bingo og 

meget andet. 

Der er café på centeret 4 gange årligt, hvor der er stor tilslutning. 

Sansehaven på centeret bruges også rigtigt meget og er et godt sted for 

demente, da der er mange indtryk. 

 

Der er stor fokus på sansestimulation, særligt i forhold til demente. Det giver 

god kontakt til borgeren.  

Ældrerådet spurgte ind til ”sælen Paro”, og om den fortsat er i brug i forhold 

til demente. Bodil fortalte, at den ikke bruges længere, blandt andet fordi der 

er kommet flere nye og bedre sansestimulerende hjælpemidler til.  

 

Ældrerådet spurgte ind til, om der kom besøgshunde på centeret, og Bodil 

svarede, at der en gang om ugen var besøg af 2 hunde. 

 

Der var en dialog omkring, hvor mange beboere der benyttede sig af 

aktiviteterne, herunder fortalte Bodil, at det tilstræbes at få så mange som 

muligt med i de aktiviteter, der iværksættes. 

 

Der var også en snak omkring de mange kompetencer, der kræves af 

personalet på centeret. De beboere, der flytter ind, har ofte forskellige 

diagnoser som blandt andet Downs syndrom og mennesker med psykiatriske 

diagnoser, samt borgere der har et overforbrug af alkohol. Dette skulle også 

kunne håndteres af personalet. 

 

Der var en dialog omkring udfordringen med at rekruttere personale og 

frivillige. 

Ældrerådet opfordrede Bodil til at tage kontakt til Ældresagen i forbindelse 

med rekruttering af frivillige. 

 

Tolleruphøj og De Tre ege havde et godt korps af frivillige. 

Frivillige bidrager med et ”frisk pust” fra nærområdet og liv til centeret. 

 

Bodil orienterede om, at sygdom er en udfordring på centeret. 

Fraværsprocenten har ligget på 8% og der arbejdes meget på at nedbringe 

dette.  
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Sag nr. 3  Sager til høring 

Velfærdsudvalget 

Der var en dialog omkring Velfærdsudvalgets dagsorden, særligt punkt 54 

Handleplan for værdighedspolitikken. 

 

Ældrerådet modtog dagsordenen til Velfærdsudvalgsmødet sent mandag d. 

27. maj 2019, hvorfor Ældrerådet til dagens møde ikke har udfærdiget 

høringsmateriale. 

Ældrerådet arbejder, så der foreligger hørringssvar til fremsendelse ved 

tidsfristens udløb d. 3. juni 2019 kl. 10:00. 

 

Social- og sundhedsudvalget 

Oplæg fra Ældrerådet blev gennemgået.  

Høringssvar blev sendt til sekretariatet d. 28. maj 2019. 

 

Sag nr. 4  Orientering fra formand 

V/ Lise Lotte Due 

Ældrerådets planlagte togtur den 11. august 2019 er aflyst grundet 

sporarbejde. 

 

Ældrerådet foreslog den 7. eller 8. september 2019 som alternative datoer til 

en ny tur. Der følges op på hvilken af dagene, der passer medlemmerne, og 

det skulle tages op på næste møde. 

 

Arne betragtede turen som en form for teambuilding og opfordrede alle i 

Ældrerådet til at deltage, nu da der er meldt andre datoer ind.  

 

Ad media var færdig med brochure til korrekturlæsning.  

Ældrerådet skulle tage stilling til hvilke billeder, der skulle bruges. 

Lise Lotte ville fremsende materialet til Ældrerådet og opfordrede til hurtig 

tilbagemelding.  

Lissi præsenterede de billeder, hun havde fået tilsendt.  

 

Sag nr. 5  Økonomi  

V/ Rigmor Nielsen 

Der var fortsat store udfordringer i forhold til Ældrerådets konto i banken. 

Lise Lotte havde skrevet til banken, hvorefter hun var blevet kontaktet. 

Banken ville have fremsendt materiale vedrørende konstitueringen og 

vedtægterne for Ældrerådet. 

Lissi ville fremsende dokumenterne til Lise Lotte.  

Lise Lotte har fået en sikker mail fra banken og vil sende materialet videre til 

banken. 

 

Ikke noget yderligere vedrørende økonomi, da Rigmor havde meldt afbud 
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Sag nr. 6  Dagsorden til møde med Teknisk Udvalg i august 

Ældrerådet havde en dialog omkring emner til en eventuel dagsorden. 

Ældrerådet mente ikke, der var emner af væsentligt betydning, hvorfor mødet 

foreslås rykket til et senere tidspunkt. 

 

Under dette punkt havde Ældrerådet en dialog om ældreegnede boliger i 

Frederikssund Kommune. 

Ældrerådet var enige om, at der skulle kigges på alle typer boliger, dog med 

fokus på almene boliger, kommende boliger og kommunens anvisningsret. 

 

Af referat fra Ældrerådsmødet den 2. maj 2019 sag nr. 13 Orientering fra 

fagudvalg, fremgår det, at:  

”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.” 

 

Der er på dette grundlag iværksat tiltag i administrationen, til udfærdigelse af 

et notat omkring boliger. Dette vil tilgå Ældreråde hurtigst muligt. 

 

Sag nr. 7  Årshjul 

Lissi havde inden mødet fremsendt årshjulet til Ældrerådets medlemmer. 

 

Lissi orienterede om, at punkter, der ønskes på dagsordenen, også fremgår af 

årshjulet. Dette skulle administrationen være opmærksom på ved 

udfærdigelse af dagsordenen. 

 

Sag nr. 8  Vedtægter 

V/ arbejdsgruppen Lissi, Arne og Bent 

Ingen kommentarer. 

 

Sag nr. 9  Ældrerådets hjemmeside 

 Ældrerådet var enig om, at der nu skulle lægges et nyhedsbrev på deres 

hjemmeside. 

 

Ældrerådet havde en dialog omkring hvilke nyheder, der skulle publiceres, og 

der var enighed om, at nyheder burde være relevante og ikke for lange. 

Der var ligeledes en dialog om den fremtidige udformning af nyhedsbrevet. 

 

Lissi orienterede om, at der var udfordringer vedrørende oprettelse af tabeller 

på hjemmesiden, men at der arbejdes videre med det.  

 

Sag nr. 10  Møder som Ældrerådets medlemmer har deltaget i siden sidst 

Følgegruppen til Attendo, herunder Lissi, Vibeke og Lise Lotte havde været til 

møde samt rundvisning på det nye private plejecenter.  

Følgegruppen havde blandt andet fået oplyst, at der var 11 beboere klar til 

indflytning medio juni 2019. 
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Der var enighed om, at centeret var rigtigt flot og funktionelt, særligt de store 

fællesarealer var gode. Boligerne var dog noget små.  

 

Det blev med følgegruppen aftalt, at der det første år efteråbningen skulle 

afholdes kvartalsvise møder og efterfølgende to gange årligt. 

 

Lise Lotte og Bent havde vært til Nordgruppemøde. 

På mødet havde været en dialog omkring udbetaling af diæter.  

Der var stor forskel i kommunerne vedrørende kriterierne, og der var flere 

”modeller” for udbetaling af diæter.  

I nogle kommuner blev også udbetalt kørselsgodtgørelse til 

Ældrerådsmedlemmer. 

 

Ældrerådet havde en dialog omkring diæter, og Arne pointerede, at Danske 

Ældreråd bør tages med i en dialog omkring dette. 

 

Lise Lotte og Bent havde været til Regions Ældrerådsmøde. 

Lise Lotte eller Bent ville fremsende referater til administrationen, der herefter 

skulle videresende materialet til Ældrerådet. 

  

Sag nr. 11  Orientering fra fagudvalg 

Kultur- og Fritidsudvalget v/ Vibeke 

Vibeke orienterede fra møde den 22. maj 2019, herunder blandt andet om at 

havnebadet er udskudt, da der ikke havde været bydere på projektet. 

 

Rejsestalden anmodede om tilskud til medarbejder i turistsæsonen 

  

Plan- og Miljøudvalget v/ Arne og Søren 

Ikke noget nyt. Der arbejdes fortsat med en orientering omkring boliger.  

 

Teknisk udvalg v/ Christian og Søren 

Afbud fra Christian og Søren, derfor ikke noget nyt. 

 

Sag nr. 12  Ældrerådets info. til lokalavisen 

V/ Vibeke 

Vibeke orienterede kort omkring det indlæg, hun påtænkte at skrive til avisen. 

 

Sag nr. 13  Eventuelt 

Lissi orienterede om, at hun havde udfærdiget en liste over relevante 

mailadresser, hvortil Årsberetningen var sendt. 

 

Vibeke orienterede om en dialog, hun havde haft med Eva Mainert, 

frivillighedsrådet.  

Frivillighedsrådet havde holdt møde med centerleder Marianne Broby, 

Tolleruphøj, hvor blandt andet flytning af daghjemmet fra Østergården til 

Tolleruphøj var blevet drøftet. 
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Sag nr. 14  Næste møde 

Ordinært møde i Ældrerådet afholdes den 8. august 2019, kl. 8:45 på 

Rådhuset, mødelokale 2. 

Afbud fra Vibeke. 

 

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 Arne 

 8. august Christian 

 29. august Vicki 

 26. september Søren 

 31. oktober Lise Lotte 

28. november Bent 
 

  

 

 


