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Ældrerådet 

   

 

Referat fra mødet 

Torsdag den 31. oktober 2019 kl. 08:45 - 13:00 på Omsorgscenteret 

Tolleruphøj, Roskildevej 160a, 3600 Frederikssund   
 

MØDEDELTAGERE  

Formand: Lise Lotte Due 

Næstformand: Bent Jakobsen 

Rigmor Nielsen 

Vicki Hansen 

Vibeke Davids Hansen 

 

Lissi Gyldendahl 

Christian Heiberg 

Søren Holmgaard (afbud) 

Arne Christensen 

Lise-Lotte Tøttrup (sekretær / referent) 

 

 

 Referat  
Sag nr. 1  Godkendelse af dagsorden og referat fra den 26. september 2019 

Dagsordenen godkendt. 

Lissi undrede sig over, at hendes navn stod ved flere punkter. 

Lise-Lotte Tøttrup forklarede, at det var fordi, Lissi havde ønsket punkterne på 

dagsordenen. 

Lissi orienterede om, at det var punkter det skulle på dagsordenen jf. 

Ældrerådets årshjul. 

Orienteringen blev taget til efterretning. 

 

Det korrigerede referat blev godkendt, hvilket også var det der blev lagt på 

kommunens og Ældrerådets hjemmeside. 

 

Alle medlemmer i Ældrerådet var enige i, at referatet blev korrigeret. 

Christian tog særstandpunkt, da han mente, at referatet var i orden ved første 

udsendelse. 

 

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

V/Marianne Broby Leder af omsorgscentrene Tolleruphøj og Solgården 

 

Marianne bød velkommen og orienterede om, at hun efter et kort oplæg ville 

vise rundt på centeret. 
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Marianne fortalte, at der på nuværende tidspunkt var 31 boliger på 

omsorgscenteret og 36 borgere da der i øjeblikket var et ægtepar. 

På omsorgscenteret er der 24 boliger hvor der var plads for ægtepar. 

 

7 boliger er lukket ned pr. 1. juli 2019. Omsorgscenteret havde nu det antal 

boliger, der var blevet besluttet i forbindelse med Budget 2019. 

  

Marianne orienterede om, at implementeringen af nyt dokumentationssystem 

havde været en stor opgave. Det var ved at være på plads nu, så der var ro 

omkring det. 

 

Tolleruphøj har et godt samarbejde med en filosof om blandt andet begrebet 

”værdighed”, hvilket betyder meget for centeret. På omsorgscenteret arbejdes 

ud fra et mantra, der lyder: ”Uanset hvilken situation, man er i og uanset 

hvad, der skal siges eller gøres, skal man altid tilstræbe at bevare den andens 

værdighed”. Personalet tager ansvar og arbejder med kerneopgaven, hvor det 

enkelte menneske er i centrum. 

 

Marianne orienterede om, at det har været vanskeligt at rekruttere personale. 

Til de særligt komplekse sygeplejeopgaver havde det også været vanskeligt at 

rekruttere højt kvalificeret sygepleje. Dette havde blandt andet været 

medvirkende til mange vikarudgifter i juli og august, hvilket havde udfordret 

centrets økonomi. 

 

Ældrerådet spurgte ind til, hvordan man på omsorgscenteret Tolleruphøj og 

Solgården ser på budgetoplægget, hvori der var lagt op til, at der skulle ses på 

et eventuelt vikarkorps. Marianne orienterede om, at centret arbejdede med et 

tværgående team, hvilket fungerede rigtigt godt. Der var en dialog omkring, 

hvordan det fungerede med de tværgående teams  

 

Der var ligeledes en dialog omkring, hvordan medarbejdere søges fastholdt, 

nu hvor klippekortsordningen ville forsvinde fra 2020. Omsorgscenteret 

Tolleruphøj vægtede musik meget højt og havde derfor også en musikterapeut 

ansat. 

 

Ældrerådet spurgte ind til frivilligt arbejde på centeret. Marianne orienterede 

om, at man havde oplevet et lille dyk i frivillige medarbejdere, da centerets 

pladser blev reduceret. Frivillige var ellers med til at skabe et højt 

aktivitetsniveau. 

 

På centeret var man var også meget glade for to ungarbejdere, der var ansat 

til at være sammen med beboerne omkring forskellige aktiviteter. 

 

Ældrerådet havde også spørgsmål til brandsikring på centeret, hvilket der også 

var en dialog omkring. 

 

Der var efterfølgende en rundvisning omkring aktiviteterne på centret. 
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Sag nr. 3  Ældrerådets hjemmeside - Lovgivning omkring tilgængelighed  

Kl. 10:00 deltog Kenneth Jensen, der er webmaster i Frederikssund Kommune, 

og orienterede om lovkrav og tilgængelighed på Ældrerådets hjemmeside. 

 
Kenneth orienterede om ”tilgængelighedsdirektiv” som kom i 2016 og den 

danske følgelov vedtaget i 2018. 

  
Den 23. september 2020 skal kommunens hjemmesider overholde 

lovgivningen. 
Herunder Ældrerådets hjemmeside. 

  

Blinde og handicappede skal kunne tilgå siderne og her er ældre en stor 
målgruppe. 

Siderne skal være umiddelbart tilgængelige for alle uanset handicap. 
  

Billeder skal altid være beskrevet, med mindre det er dekorativt. 

  
PowerPoint oplæg fra mødet er vedhæftet som bilag 

  
Det blev aftalt at Lissi kunne kontakte Kenneth Jensen direkte, hvis der bliver 

behov for hjælp.  
  

Der var efterfølgende en kort dialog omkring tilgængelighed. 

 

Sag nr. 4  Orientering fra formand 

v/ Lise Lotte Due 

Lise Lotte havde fået en henvendelse vedrørende Julefrokost til Ældrerådet. 

Denne var videresendt til Christian og Søren 

 

Lise Lotte orienterede om to borgersager. 

 

Der skulle afholdes kursus den 27. november 2019 gennem Danske Ældreråd 

vedrørende digitalisering og velfærdsteknologi. Ingen fra Ældrerådet ønskede 

at deltage. 

 

Lise Lotte orienterede herefter, at hun udtrådte af Ældrerådet med virkning pr. 

den 31. december 2019. Ældrerådet tog udtrædelsen til efterretning. 

 

Nøglebrik og kode til foreningshuset Elværket blev overdraget fra Lise Lotte til 

Vicki. Vibeke orienterede om, at nøglebrikken var personlig, og 

kontaktpersonen skulle korrigeres på Elværket. 

 

Der var en dialog omkring ”Kyndbyhuse-bussen”, da Ældrerådet havde 

modtaget mail omkring dette. Materialet blev taget til efterretning og var 

kommenteret i tidligere høringssvar. 
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Sag nr. 5  Sager til høring 

Velfærdsudvalget 

Social- og sundhedsudvalget 

Oplæg til høringssvar var sendt til Ældrerådet fra Lissi den 30. oktober 2019.  

Oplæggene blev gennemgået og efterfølgende fra administrationen sendt til 

Karin Pedersen. 

 

Sag nr. 6  Økonomi  

V/ Rigmor Nielsen 

Rigmor orienterede om kassebeholdningen. 

 

Herefter orienterede Rigmor om, at hun ville udtræde af Ældrerådet med 

øjeblikkelig virkning. 

 

Rigmor afleverede Ældrerådets telefon, dankort samt udskrift af regnskabet. 

Lise Lotte tog materialet med efter mødet. 

Rigmor ville aflevere iPad til Vibeke, så den kunne indleveres til 

administrationen. Rigmor ville sende regnskabet til administrationen til videre 

foranstaltning. Regnskabet blev videresendt til Lise Lotte. 

 

Rigmor gik fra mødet. Kl. 11:10. Ældrerådet tog udtrædelsen til efterretning. 

 

Christian orienterede om, at der den 13. november 2019 var møde i Mad til 

hver Dag kl. 13:30. Rigmors plads skulle erstattes, og Vibeke ville deltage i 

stedet. 

 

Der var efterfølgende en dialog omkring konsekvenser af budget 2020. 

Herunder en tilførsel af 25 mio. kr. til ældreområdet, besparelsen på klippekort 

på 3 mio. kr., yderligere reduktion af værdighedspulje, samt en 

budgetudvidelse på 50.000 kr. til Ældrerådet. 

 

Der var desuden en dialog omkring forslag om vikarkorps, og hvordan dette 

kunne fungere. Ældrerådet mente, at interne vikarkorps var en god ide. 

 

Forberedelse af Ældrerådets budget 2020 afventede, da kassereren var gået. 

  

Sag nr. 7  Forslag til ændring af procedure for godkendelse af Ældrerådets 

referat 

Forslag: Foreløbigt referat skulle udsendes til alle Ældrerådets medlemmer til 

godkendelse inden det offentliggøres. 

Medlemmerne skulle inden for to dage fra modtagelse af referatet indsende 

eventuelle ændringer til administrationen.  

Nyt referat udsendes herefter til formanden for Ældrerådet til godkendelse. 

Først herefter udsendes referatet til Byrådet og lægges på hjemmesiden. 

 

Referatet godkendes endeligt på efterfølgende møde af hele Ældrerådet  

Forslag til ændring af procedure blev vedtaget. 
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Sag nr. 8  Opfølgning på vedtægter 

Bent orienterede fra møde med administrationen den 30. oktober 2019, hvor 

Lissi, Bent og Arne deltog. 

Der var en dialog omkring kriterier for udbetaling af diæter. 

 

Ældrerådet gjorde opmærksom på, at Ældrerådet og Handicapområdet ikke 

bør sidestilles og sammenlignes. 

 

Administrationen ville udarbejde oplæg til, hvilke opgaver der skulle udløse 

diæter. Ældrerådet ville efterfølgende blive præsenteret for oplægget. 

 

§ 6.2 omhandlende valg af kasserer i Ældrerådets forslag til vedtægter slettes, 

hvilket der var enighed om i rådet. 

 

Bent orienterede om, at han ønskede at træde ud af Ældrerådet pr. 31. 

december 2019. Orienteringen blev taget til efterretning. 

 

Sag nr. 9  Opfølgning på diæter 

Se sag nr. 8 

 

Sag nr. 10  Årshjul 

Korrektioner til årshjulet fremsendes fortsat til Lissi, der foretager opfølgning. 

 

Sag nr. 11  Årsberetning 

Oplæg til indhold 

Der skal nedsættes en gruppe til udfærdigelse af årsberetningen. 

Dette tages op på møde i januar 2020. 

 

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

Lissi havde lavet oplæg i FOA seniorklub. 

Lissi orienterede om, hvad oplægget indeholdt og havde blandt andet 

orienteret omkring høringssvar og brugerbetaling på sundhedsområdet. 

 

Der havde været en dialog omkring arbejdsforholdene på Plejecenteret 

Lærkevej (Attendo), da der i en tråd på Facebook havde stået en del om 

manglede arbejdsredskaber og dårlige personaleforhold. 

Det blev dog bemærket, at borgerne på centeret havde det rigtigt godt. 

 

Danske Ældreråds havde afholdt seminar den 30. september i Farum. Her 

havde Lise Lotte, Christian, Rigmor, Søren og Arne deltaget.  

Det havde været et godt seminar. 
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Sag nr. 13  Orientering fra fagudvalg 

Kultur- og Fritidsudvalget v/ Vibeke 

Vibeke orienterede om en tilfredshedsundersøgelse vedrørende biblioteker, og 

om hvordan man ville facilitere en læseklub. 

 

Der ville komme et oplæg til en fritidspolitik den 5. december, hvorefter der 

ville være høring fra den 16. december 2019 til 15. januar 2020. 

Den endelige godkendelse af en fritidspolitik forventes vedtaget i februar 

2020. 

 

Vibeke havde modtaget en mail fra Frederikssund Kommune om udbud af 

kurser. Vibeke ville deltage i et kursus omkring konflikthåndtering. 

Vibeke ville videresende mailen til Ældrerådet, der herefter kunne tage stilling 

til deltagelse. 

 

Plan- og Miljøudvalget v/ Arne og Søren 

Arne orienterede omkring boliger, og der ville være møde i arbejdsgruppen 

tirsdag den 19. november 2019. Der var her en dialog omkring almene boliger 

i Vinge. 

  

Teknisk udvalg v/ Christian og Søren 

Intet nyt 

 

Sag nr. 14  Ældrerådets info. til lokalavisen 

V/ Vibeke  

Ældrerådet skulle orientere om høringssvar til Kvalitetsstandarderne samt 

orientere om dagens møde. 

 

Sag nr. 15  Eventuelt 

Der skulle være møde i Nordgruppen den 5. november 2019, hvor Lise Lotte 

og Bent ville deltage. 

 

Der var fra Danske Ældreråd udsendt spørgeskema omhandlende Ældrerådets 

forventninger til budgettet 2020. Spørgeskemaet sendes til administrationen til 

videre udsendelse til Ældrerådets medlemmer. 

 

Ældrerådet havde en dialog om håndtering af de tre udtrædelser af 

Ældrerådet. Det blev foreslået at afholde et ekstra møde omkring proceduren. 

Ældrerådet mente dog, at det var en kommunal opgave at indkalde 

suppleanter til kommende møder. Lise-Lotte Tøttrup ville tage sagen med 

tilbage til administrationen for at få afklaret det endelige forløb. 

 

Møderækken for Ældrerådets møder 2020 afventer mødet til november. 

Møde i januar forslås afholdt torsdag d. 9. januar i konferencen, Lundevej 9. 

 

Sag nr. 16  Næste møde 

Ordinært møde i Ældrerådet afholdes den 28. november, kl. 8:45 på 

Rådhuset, mødelokale 2. Mødeleder, Bent Jakobsen. 

 


