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Ældrerådet

Referat af møde
Torsdag den 9. januar 2020 kl. 08:45 - 13:00 mødelokale Konferencen, 
Lundevej 9, 3600 Frederikssund

MØDEDELTAGERE
Formand: Lissi Gyldendahl
Næstformand: Arne Christensen
Kasserer: Jørgen Hansen
Vicki Hansen
Vibeke Davids Hansen

Christian Heiberg
Søren Holmgaard
Jimmy Sarvad
Karsten Roed
Lise-Lotte Tøttrup (sekretær / referent)

Referat 

Sag nr. 1 Godkendelse af dagsorden og referat fra den 28. november 2019
Mødeleder Lissi Gyldendahl.
Lissi bød velkommen og uddelte en velkomstpakke til tre nye medlemmer 
Jimmy Sarup, Jørgen Hansen og Karsten Roed, der alle var inviteret jf. 
Ældrerådets vedtægter.
Pakken indeholdt blandt andet Ældrerådets forretningsorden, vedtægter, 
årshjul m.m.

Lissi bød efterfølgende velkommen til gæsterne Søren og Klaus.
Lissi orienterede om, at Klaus Godsk Kolberg, leder af Center for Voksenstøtte 
og Rehabilitering og Søren Kvistgaard Rasmussen, leder af staben, ønskede at 
deltage under dette punkt, blandt andet for at hilse på Rådets nye 
medlemmer.

Derefter var der en præsentationsrunde af alle deltagere.

Klaus præsenterede Centeret for Voksenstøtte og Rehabilitering og orienterede 
kort om de funktioner, der lå i centeret.

Klaus orienterede om den nuværende proces for høringssvar til 
Velfærdsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget og oplyste om, at processen 
var på Velfærdsudvalgets dagsorden til mødet den 14. januar 2020.



2/6

MØDEDELTAGERE

Lissi orienterede om dialogmødet før jul mellem Ældrerådet, Handicaprådet og 
Velfærdsudvalget, herunder Ældrerådets rolle i forhold til det politiske niveau.

Lissi orienterede om procedure for godkendelse af Ældrerådets referater.

Dagsorden til dagens møde og referat fra den 28. november 2019 blev 
godkendt.

Sag nr. 2 Valg af formand, næstformand og kasserer
Nedenstående ses resultat af valget.
Formand: Lissi Gyldendahl, valgt uden modkandidater
Næstformand: Arne Christensen, valgt uden modkandidat
Kasserer: Jørgen Hansen, valgt til kasserer uden modkandidat
              Jørgen fik udleveret Ældrerådets regnskabsmateriale.

Klaus orienterede om, at administrationen altid kunne kontaktes, hvis man 
som ældrerådsmedlem skulle have spørgsmål. Klaus og Søren forlod herefter 
mødet.

Lissi havde den 7. januar 2020 udsendt et oplæg til en pressemeddelelse til 
Ældrerådet.
Der var en dialog omkring indholdet. 
Lissi ville efterfølgende tilrette den og sende den til avisen.

Sag nr. 3 Det videre arbejde i Ældrerådet
Der var en orientering og dialog omkring indholdet i velkomstpakken.

Valgproceduren skal på dagsordenen i dette år.

Lissi orienterede om høringsprocessen fra Ældrerådet modtager materiale fra 
Byrådssekretariatet, til de endelige høringssvar foreligger.
Ældrerådet var enige om, at det var en god procedure, der var oparbejdet.

Der skulle vælges en repræsentant / kontaktperson til Tolleruphøj eller De Tre 
Ege samt Nordhøj.
Lissi orienterede om beboermøderne.
Karsten Roed blev valgt som repræsentant til Omsorgscenteret Nordhøj.
Jimmy Sarvad blev valgt som repræsentant til Omsorgscenteret Tolleruphøj

Karsten orienterede om sit virke som ”vågekone”.
Der var et ønske om yderligere en udekørende nattevagt, sygeplejeske, da 
ventetiden på smertebehandling oplevedes at kunne være meget lang.
Ældrerådet var enige om, at det skulle sættes på dagsorden til et dialogmøde 
med Velfærdsudvalget

Der var en orientering om Ældrerådets interne budget.

Ældrerådets regler for kørselsgodtgørelse blev gennemgået.
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Der var en dialog omkring Ældrerådets ad hoc grupper og en orientering 
omkring Ældrerådets årshjul.

Christian orienterede om, at Ældrerådet nogle gange om året afholder deres 
møder på Omsorgscentrene.

Lissi orienterede om mærkesagerne fra Danske Ældreråd.
Lissi ønskede en drøftelse omkring sagerne og foreslog, at Ældrerådet skulle 
holde en temadag.

Danske Ældreråd holder repræsentantskabsmøde den 27. og 28. april 2020 på 
Hotel Nyborg Strand.
Lissi ville lave en samlet deltagerliste og melde interesserede deltagere til 
arrangementet. 

Den 24. februar 2020 afholdes regionalt temamøde i Danske Ældreråd.
Temaet var ”Samarbejde og forebyggelse” og afholdes i Frederiksborghallen
Deltagere: Vicki, Arne, Jimmy, Christian, Lissi og Søren.

Sag nr. 4 Sager til høring
Velfærdsudvalget 
Social- og sundhedsudvalget
Lissi Gyldendahl havde mailet et udkast til høringssvar til Ældrerådet den 7. 
januar 2020. Høringssvarene blev gennemgået.
Administrationen vil sende materialet videre til Karin Pedersen, 
Byrådssekretariatet, til videre foranstaltning.

Sag nr. 5 Økonomi 
Ældrerådet havde en drøftelse af regnskab 2019 samt budget 2020.
Jørgen ville gennemgå regnskabet for 2019, hvorefter det skulle tages op på 
kommende møde i Ældrerådet
Kassereren orienterer om økonomien på alle Ældrerådsmøder.

Sag nr. 6 It, tilgang og åbning af dokumenter 
v/ Arne
Arne orienterede om årsagen til punktet.
Alle Ældrerådets medlemmer skulle gerne kunne åbne de dokumenter der 
bliver tilsendt.
Administrationen havde fået leveret 3 IPads retur fra de udtrådte medlemmer.
IPadsne skal ”renses” for data og nulstilles før udlevering til de nye 
medlemmer.

Sag nr. 7 Opfølgning på vedtægter og diæter
Vedtægterne blev godkendt i byrådet den 18. december 2019.
Vedtægterne er gældende fra 1. januar 2020
Vedtægterne blev underskrevet af Lissi Gyldendahl og er efterfølgende sendt 
til Borgmester John Schmidt Andersen til underskrift.
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Sag nr. 8 Årshjul
Lissi Gyldendahl havde mailet Årshjulet til Ældrerådet den 7. januar 2020. 
Lissi orienterede om, hvordan og hvornår årshjulet opdateres og udsendes.

Sag nr. 9 Årsberetning
Der skulle nedsættes en arbejdsgruppe og indholdet skulle drøftes.
Oplæg til indhold fra Lissi var vedhæftet som bilag ved udsendelse af 
dagsordenen.
Punktet udsættes til næste møde.

Sag nr. 10 Møder som Ældrerådets medlemmer har deltaget i siden sidst
Attendo: Lissi og Søren havde deltaget i møde
Tolleruphøj: Lissi havde været til beboermøde
Ældreorganisationerne: Arne, Christian og Søren havde deltaget i møde.
Uformelt Ældrerådsmøde: Her deltog Lissi, Arne, Søren, Vibeke, Vicki og 
Christian.

Arne orienterede om julemarked på Solgården, hvor der havde været et meget 
flot arrangement.

Sag nr. 11 Orientering fra fagudvalg
Kultur- og Fritidsudvalget v/ Vibeke

 Der var udarbejdet retningslinjer for udlån af kommunale faciliteter.
 En arbejdsgruppe er i gang med Egnsteater.
 Jægerspris bibliotek flytter til Sogneskolen, Møllevej den 2.2.2020.

Der var en dialog omkring tilgang til det kommende bibliotek, der for 
gående kan være vanskelig.

 Der er indgået driftsaftale med Elværksforeningen.

Plan- og Miljøudvalget v/ Arne og Søren
 Den nye bygning ”Magasinet” i Vinge bygges på en sti, hvor der er 

mange brugere.
Ældrerådet havde en dialog omkring udarbejdelse af høringssvar.

Teknisk udvalg v/ Christian og Søren
Der var en dialog omkring Movias beslutning om afskaffelse af 
pensionistkortet.

Christian ønskede en orientering fra Tina Tving Stauning.
Lissi ville kontakte Tina Tving og hører om mulighed for at deltage på et 
kommende Ældrerådsmøde.

Der var derudover en dialog omkring busplaner.  
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Sag nr. 12 Ældrerådets info. til lokalavisen
V/ Vibeke
Det blev drøftet, hvad der skulle med som indlæg i avisen.
Vibeke ville lave et oplæg og sende til Administrationen.

Sag nr. 13 Eventuelt
Oversigt over nuværende Ældrerådsmedlemmer blev uddelt på mødet og 
mailes til Ældrerådets medlemmer.  

Administrationen havde lavet et oplæg til mødeplan 2020 for Ældrerådet. 
Oplægget blev uddelt og mailes til Ældrerådets medlemmer.

Der var en dialog omkring hjælp på bibliotekerne til borgerne til beregning af 
blandt andet boligstøtte, et emne fra et tidligere Ældrerådsmøde.
Vibeke orienterede om, at der på biblioteket måtte hjælpes med at finde 
diverse sider, men medarbejderne måtte ikke taste, da det i så fald ville blive 
sagsbehandling.
Ældresagen i Frederikssund IT café, kunne derimod hjælpe borgerne.

Ældresagen udgiver hvert år en bog ”Værd at vide”, hvor der er gode 
oplysninger til borgerne.

Vicki havde nøglebrikken til Elværket, denne overdrages til Lissi.
 
Der var en dialog omkring almene boliger i Frederikssund Kommune.
Jimmy sidder i Slangerup boligforening og orienterede om tiltag derfra.

De fire Ældreorganisationer vil afholde Borgermøde den 21. april 2020, hvor 
almene boliger blandt andet er et punkt på dagsordenen.

Forslag fra Arne om, at Ældrerådet skulle holde en uformel frokost efter et af 
de kommende møder.
Der var enighed om, at det kunne der arbejdes videre med.

Christian orienterede om, at han havde en del af Ældrerådets brochurer 
liggende. Disse skulle tages med til de nye medlemmer ved næste møde.

Karsten mente, der mangler pladser på omsorgscentre når borgerne kommer 
fra hospital eller aflastning.
Der var en dialog omkring behovet for pladser.

Der var en dialog omkring mødeledelsen, disciplinen, og hvordan møderne 
skulle ”styres”.
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Sag nr. 14 Næste møde

Ordinært møde i Ældrerådet afholdes den 30. januar 2020, kl. 9:00 på 
Omsorgscenteret Pedershave, Pedershave Allé 4, 3600 Frederikssund.  

Mødeleder ved ordinære møder i 2020 fremgår af nedenstående tabel.
Dato Mødeleder
 9. januar Lissi
 30. januar Vibeke
 27. februar Arne
 26. marts Christian
 30. april Vicki
 28. maj Søren
 6. august Jimmy
 3. september Karsten
 1. oktober Jørgen
29. oktober Lissi
26. november Vibeke


