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Ældrerådet 

   

 

Referat fra møde 

Torsdag den 8. august 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 

Vibeke Davids Hansen (afbud) 

 

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. maj 2019 

Referat fra mødet d. 28. maj 2019 samt dagsordenen blev godkendt. 

 

Sag nr. 2  Orientering fra kommunen (kl. 9:00 – 9:45) 

V/Klaus Kolberg, Centerchef for Voksenstøtte og Rehabilitering 

 

Klaus takkede for invitationen og indledte med at sige, at han var glad for de 

spørgsmål, han havde modtaget fra Ældrerådet. 

Ældrerådets spørgsmål fremgår af nedenstående 

 

Ældrerådet havde spurgt ind til status på budgettet for 2019. 

Klaus orienterede om, at der hen over sommeren ikke var sket yderligere i 

økonomien. Der er fortsat ikke balance i økonomien, og status er uændret. 

 

Ældrerådet spurgte ind til afviklingen af de syv boliger på Tolleruphøj.  

Klaus orienterede om, at 6 boliger var afviklet. 
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Ældrerådet havde spurgt ind til Plejecenteret Attendo Lærkevej. 

Klaus orienterede om, at Attendo havde 20-21 beboere. 

Der var indflyttet ti borgere fra Frederikssund kommune og der er yderligere 

fem borgere, der har Attendo som første prioritet. Borgerne kom fra egne 

boliger, dog var én borger fra et af kommunens omsorgscentre. 

 

Der var i budgettet afsat midler til ansættelse af 3 sygeplejesker, hvilket 

forventes bliver den ekstra normering, når alle pladser bliver besat. 

 

Ældrerådet havde spurgt ind til budgettet for 2020.  

Klaus orienterede om at forhandlingerne mellem KL og regeringen var blevet 

udskudt, og en økonomiaftale var derfor ikke på plads. 

Økonomiudvalget skulle tage stilling til en ny tidsplan på deres møde den 21. 

august. 

 

Ældrerådet havde spurgt ind til brandsikring på omsorgscentrene. 

Klaus orienterede om, at der på omsorgscenteret Tolleruphøj skulle 

iværksættes yderligere tiltag, mens forholdene på de øvrige centre var i orden. 

Sprinkleranlæg var en mulig løsning blandt flere. 

 

Ældrerådet spurgte ind til en oversigt vedrørende ældreboliger i Frederikssund. 

Ældrerådet havde tidligere anmodet om at få en oversigt over de boliger 

Frederikssund kommune har anvisningsret over. Der ønskes en status. 

Administrationen ville undersøge sagen. 

 

Ældrerådets formand, Lise Lotte, takkede Klaus for en god dialog. 

 

Sag nr. 3  Sager til høring 

Velfærdsudvalget 

Social- og sundhedsudvalget 

 

Høringssvar blev gennemgået på mødet og blev sendt til sekretariatet  

den 8. august 2019. 

 

Sag nr. 4  Udbud af stomi 

Ældrerådet fik tilsendt materiale til høring den 4. juli 2019 – Svarfrist var den 

1. september 2019.  

Ældrerådet havde ingen kommentarer til udbuddet, hvorfor der ikke 

fremsendes høringssvar. 

 

Sag nr. 5  Orientering fra formand 

V/ Lise Lotte Due 

Ældrerådets brochure var modtaget og leveret hos Christian, hvorfra de skulle 

omdeles.  

Desværre var Vibekes mailadresse er ikke korrekt, trods flere korrekturlæsere. 

Uddelingen blev koordineret således, at alle Ældrerådsmedlemmer skulle dele 

ud på forskellige destinationer. 
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Den foreløbige uddeling blev således: 

Christian – Borgerservice Frederikssund Kommune, Biblioteket Frederikssund 

og Elværket 

Arne og Bent – Slangerup og ved Slangerup Jazz festival. 

Bent og Arne koordinerer Slangerup 

Lissi - Kulhuse. 

Rigmor - Jægerspris 

Lise Lotte - Skibby 

Ældresagen har linedance hold i Silverstar Linedancers klublokale på Langes 

Torv, Frederikssund, hvor der også lægges nogle eksemplarer. 

 

Lise Lotte orienterede om, at hun havde været i dialog med Nordea omkring 

Ældrerådets konto. Banken havde brug for personlige dokumenter fra 

Ældrerådets medlemmer, hvorfor et samlet Ældreråd havde aftalt tid for møde 

i banken. 

 

Lise Lotte orienterede om en invitation til konference vedrørende 

”Kommunernes sundhedsfaglige opgaver – fremtidens boligformer for ældre 

og et godt og værdigt liv på plejehjem” den 30. september i Farum. 

Søren og Arne havde tilmeldt sig, Lise Lotte, Rigmor og Christian ville også 

melde sig til. 

  

Sag nr. 6  Dialogmøde med Velfærdsudvalget d. 3. september 2019 

Ældrerådet havde modtaget en invitation til dialogmøde med 

Velfærdsudvalget. 

Eventuelle emner til dagsorden kunne indsendes af Ældrerådet, fristen for 

dette var den 22. august 2019.  

 

Ældrerådet ønskede dialogmødet udsat, til der kommer en endelig afklaring på 

tidsfristen for budgettet. 

Lise Lotte ville udfærdige et brev til formanden for Velfærdsudvalget. 

 

Sag nr. 7  Økonomi  

V/ Rigmor Nielsen 

Rigmor orienterede om Ældrerådets økonomi og indestående i banken og 

opfordrede Ældrerådets medlemmer til at huske at aflevere bonner for udlæg. 

 

Sag nr. 8  Buskørsel 

V/ Christian 

Ældrerådet havde en dialog omkring busdriften og køreplaner, idet Christian 

mente, at der skulle laves et høringssvar til Teknisk udvalg. 

Ældrerådet kommenterede, at idet driften var sat i gang, kunne der ikke på 

nuværende tidspunkt kommes med høringssvar. 

Ældrerådet opfordrede Christian til at kontakte Tina Tving Stauning, formand 

for Teknisk Udvalg, og eventuelt få en nærmere dialog omkring emnet. 
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Sag nr. 9  Årshjul 

 Lissi havde den 5. august 2019 fremsendt revideret årshjul til Ældrerådet. 

Der var få bemærkninger fra Ældrerådet, hvilket ville blive korrigeret. 

 

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

Søren orienterede omkring møde i HAB, Hornsherred almennyttig 

boligforening. Der var efterfølgende en kort dialog omkring status for 

boligerne på Parkvej i Slangerup 

 

Lissi orienterede fra sin deltagelse i beboermøde på De Tre Ege, hvor der 

blandt andet havde været en dialog omkring brandsikkerhed. 

 

Rigmor orienterede omkring sin deltagelse ved Seniorfestival den 24. og 25. 

juli 2019 på Marielyst højskole på Falster. 

Der var deltagelse af omkring 3.000 mennesker, og det havde været en rigtig 

god oplevelse. 

 

Christian orienterede om, at Mad til hver Dag havde foretaget en undersøgelse 

af tilfredsheden vedrørende maden.  

Resultatet havde vist stor tilfredshed blandt modtagerne. 

Der var efterfølgende en dialog omkring emnet. 

 

Sag nr. 11  Orientering fra fagudvalg 

Kultur- og Fritidsudvalget v/ Vibeke.  

Plan- og Miljøudvalget v/ Arne og Søren 

Teknisk udvalg v/ Christian og Søren 

 

Der var ikke noget nyt vedrørende ovenstående 

 

Sag nr. 12  Ældrerådets hjemmeside 

V/ Lissi 

Lissi orienterede om, at hjemmesiden var opdateret med aktuelt materiale, 

dog manglede indarbejdelse af nogle tabeller, hvor Lissi afventede en 

vejledning. 

 

Sag nr. 13  Ældrerådets info. til lokalavisen 

V/ Vibeke 

Der var ikke noget til dette punkt. 

 

Sag nr. 14  Eventuelt 

Der var en dialog omkring afholdelse af et arrangement for Ældrerådets 

medlemmer, eventuelt i form af en udflugt eller lignende. 

Det blev besluttet, at Ældrerådet efter deres sidste møde før jul og før 

sommerferien skulle spise frokost sammen.  
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Det blev aftalt, at den kommende julefrokost efter mødet den 28. november 

2019 skulle afholdes i Frederikssund. 

Vicki, Vibeke, Søren og Christian skulle finde ud af et endeligt sted for 

frokosten.  

 

Lissi orienterede om, at Faglige seniorer afholder møde den 25. september 

2019 omkring testamenter (arv og gæld). 

 

Lise Lotte orienterede om, at Samrådet Jægerspris afholder møde den 3. 

september 2019. 

 

Attendo Lærkevej holder indvielse den 27. august 2019.  

 

Arne forespurgte omkring ”forplejning” ved den kommende Slangerup Jazz 

festival. 

Ældrerådet var enig om, at der kunne købes øl, vand, kaffe og mad på dagen. 

 

Sag nr. 15  Næste møde 

Budgetmøde med Velfærdsudvalget d. 13. august 2019. 

 

Ordinært møde i Ældrerådet afholdes den 29. august, kl. 8:45 på Rådhuset, 

mødelokale 2, med afbud fra Rigmor. 

 

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 
 

  

 

 


