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Ældrerådet 

   

 

Referat fra møde  

Den 26. august 2021 kl. 9.00, på Tolleruphøj, Roskildevej 160 A, 3600 

Frederikssund  

   
 

MØDEDELTAGERE  

Lissi Gyldendahl 

Arne Christensen 

Jørgen Hansen 

Vibeke Davids Hansen 

Vicki Hansen 

Christian Heiberg 

Søren Holmgaard 

Jimmy Sarvad  

Formand 

Næstformand 

Kasserer 

Sekretær 

 

Referent: Lisbeth W. Jørgensen 

 

 

 

 Referat 
 

Sag nr. 1 Godkendelse af dagsorden og referat fra den 5. august 2021. 

Godkendt. 

 

Sag nr. 2 Spørgsmål til/info fra administrationen kl. ca. 9.15 – 9.45. 

Centerleder Marianne Broby Andersen (Daghjemmene, Solgården & 

Tolleruphøj) deltager. 

 

Solgården og Tolleruphøj 

Marianne Broby fortalte, at omsorgscentrene denne sommer har haft meget 

svært ved at rekruttere ferieafløsere. Vikarbureauerne har heller ikke kunnet 

levere tilstrækkeligt med faglærte vikarer. Det betyder, at de faste 

medarbejdere har slidt for at få tingene til at hænge sammen. Det betyder 

også, at opgaverne ikke har kunne løses helt som ønsket. For eksempel har 

nogle borgere oplevet at komme senere op om morgenen end normalt.  

 

Omsorgscentrene har også svært ved at rekruttere social- og 
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sundhedsassistenter til faste stillinger. Der er ganske få ansøgninger til de 

stillinger, der slås op. Ældrerådet spurgte, hvorfor der er ledige stillinger. 

Marianne Broby forklarede, at det blandt andet skyldes afgang på grund af 

efterløn og afskedigelser på grund af længerevarende sygefravær. Ældrerådet 

spurgte, om medarbejderne ansættes på fuld tid. Marianne Broby svarede, at 

hun gerne ansætter på fuld tid, hvis medarbejderne ønsker det. Hvis man 

arbejder mere end 32 timer om ugen, skal man dog arbejde hver 2. weekend, 

da der ellers bliver for mange medarbejdere i hverdagene i forhold til 

bemandingen i weekenderne, og at en del af denne grund vælger at arbejde 

32 timer om ugen eller mindre.  

 

Ældrerådet spurgte, om der er opgaver, man lægge over til ufaglærte for at 

aflaste de faglærte. Marianne svarede, at omsorgscentrene allerede gør dette. 

For eksempel får ufaglærte vikarer opgaver som at rede senge, tømme 

opvaskemaskine mv. samt plejeopgaver i forhold til de letteste borgere. Det 

betyder, at de fastansatte bliver aflastet, men også at deres opgaver primært 

er de tungere opgaver.    

 

Ældrerådet spurgte, om normeringen på omsorgscentrene afhænger af 

borgernes plejebehov. Marianne Broby svarede, at normeringen er højere i 

demensafdelingerne, men at omsorgscentrenes budget derudover ikke 

afhænger af hvilke borgere, der flytter ind. Centrene har nu en størrelse, så de 

skal kunne håndtere de udsving, der er i borgernes behov.  

 

Marianne Broby orienterede også om, at centrene nu er ved at være genåbnet 

efter Covid19. Det betyder blandt andet, at de frivillige er begyndt at komme 

på omsorgscentrene igen.  

 

Daghjemmene 

Under Covid19 har daghjemmenes brugere haft tilbud om at komme i 

daghjemmene halve dage. Daghjemmene starter med fuld kraft fra mandag 

den 30. august. Inden Covid19 var der tilbud om varm mad midt på dagen, 

men da køkkenfaciliteterne på Østergården ikke er egnede til at anrette varm 

mad, tilbydes borgerne i stedet smørrebrød fra Mad til Hver Dag.  

 

I daghjemmene er medarbejderstaben blevet mere varieret end tidligere og 

omfatter nu blandt andet ergo- og fysioterapeuter og en psykomotorisk 

terapeut. Et tidligere kontor er indrettet til træningsrum, så borgerne ikke skal 

træne i caféen, hvor der passerer andre igennem under træningen.  

 

Der er en del borgere, der har behov for hjælp til toiletbesøg, særligt i det 

somatiske daghjem, og da der kun er ét egnet toilet, kan det betyde kø.  

 

Udflugter 

Ældrerådet spurgte til, om der fortsat arrangeres udflugter i bus. Marianne 

forklarede, at det gør der. De to omsorgscentre deler en bus, hvorfor spontane 

ture er sværere at arrangere. Daghjemmets bus bruges også til fælles ture. 

Der blev talt om, hvor vigtige ture ud af huset er for omsorgscentrenes 
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beboere.  

 

Sag nr. 3 Orientering fra formanden 

Ældrerådet har modtaget en klage over formanden fra en borger, der føler sig 

krænket over en forespørgsel om hun er spidskandidat til KV 2021.  

 Ældrerådet drøftede klagen og var enige om, at formanden havde udført en 

opgave for Ældre Organisationerne. Det blev aftalt, at Arne som 

næstformand afsender på svar til borgeren. 

 

Punkt 3.1.Eksterne møder: 

• Møde i Nordgruppen 9. september 2021 kl. 9.00 – 12.00, 

Regionsgården, lokale gl. trykkeri 3. 

 

Jørgen deltager.  

 

• Møde i Regionsældrerådet 13. september 2021 kl. 11. 00 – 15.00, 

regionsgården lokale H2. (Drøftelse af samarbejde med Bjarne 

Hastrup. Ældre Sagen kl. 13.00 – 15.00) 

 

Vibeke deltager.  

 

• Møde i Danske Ældreråd den 7. oktober i Ballerup. I mødet deltager 

Danske Ældreråds formand samt områdets repræsentant i Danske 

Ældreråds bestyrelse. Mødet handler om, hvad Danske Ældreråd skal 

fokusere på det kommende år. Det blev aftalt, at Lissi og Søren 

deltager.  

 

• Danske Ældreråds konference den 25. oktober kl. 10-16 på Hotel 

Nyborg Strand. Temaet er livet som ældre i fremtiden med fokus på 

den langsigtede planlægning i kommunerne. Det aftales på næste 

møde, hvem der deltager.  

 

• Frokostmøde i Faglige Seniorer i Nordsjælland den 10. september kl. 

10-12 i Hillerød. Der er mulighed for tre deltagere. Det blev aftalt, at 

Christian, Jørgen og Lissi deltager.  

 

• Der er åbent hus hos Mad til Hver Dag 17. september. Alle er 

velkomne.  

 

• Frivillighedsstedet på Lundevej åbner den 17. september. Tilmelding 

er nødvendig.  

 

Punkt 3.2. Evaluering af dialogmøderne 

• Evaluering af Dialogmøderne den 19. og 25. august 2021 
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Ældrerådet drøftede dialogmødet med Handicaprådet og Velfærdsudvalget og 

Social- og Sundhedsudvalget om informations- og klageråd den 19. august. 

Ældrerådet ønsker fortsat, at der nedsættes et organ med politisk deltagelse. 

Det blev aftalt, at Lissi formulerer en tilbagemelding på mødet.  

   

Ældrerådet drøftede derudover kort dialogmødet med Velfærdsudvalget den 

25. august.  

 

Punkt 3,3 Jazz festival 

• Hvem passer teltet og tager det ned? 

 

Det blev aftalt, at teltet sættes op uanset hvordan vejret er.  

 

Jimmi, Søren, Arne og Jørgen sætter teltet op. Søren og Arne er der om 

formiddagen, mens Jørgen, Lissi og Søren er til stede om eftermiddagen. 

Jimmy tager telt og øvrigt udstyr med hjem efter festivalen.  

 

Det blev drøftet, hvor mange pjecer der er behov for at få trykt. Det blev 

aftalt, at der trykkes 200 af hver pjece, og at de trykkes i sort/hvid, da det var 

dyrt at få dem trykt i farver.  

 

Punkt 3.4, Tilbagemelding fra Hans Andersen 

• Tilbagemelding fra Hans Andersen, vedrørende fælles 

seniorkonference 

 

Ældrerådet melder tilbage til Hans Andersen, at det foreslås, at 

Boligselskabernes Landsorganisation og Vive deltager på konferencen.  

 

Sag nr. 4 Sager til høring 

Velfærdsudvalget 

Social- og sundhedsudvalget 

Høringssvar Kommuneplan 2021- 2033 

De udsendte høringssvar drøftes og godkendes 

 

Dagsordenerne til Velfærdsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget udsendes 

først den 27. august 2021. Der blev det aftalt, at Ældrerådet holder et ekstra 

møde den 2. september 2021 kl. 8:30-10:30. Mødet holdes på Tolleruphøj.  

 

Der nedsættes en ad hoc-arbejdsgruppe til at arbejde høringssvar til budgettet 

bestående af Lissi, Søren og Jørgen. De øvrige medlemmer af Ældrerådet 

opfordres til at komme med input til arbejdsgruppen. Arbejdsgruppen mødes 

2. september 2021 kl. 10:30-12:30 på Tolleruphøj. 

 

Udkast til høringssvar til kommuneplanen blev gennemgået og godkendt.  

 

Sag nr. 5 Økonomi 

v/Jørgen Hansen 
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Jørgen berettede, at der ikke var noget nyt i forhold til økonomien. Jørgen 

opfordrede til at fremsende udlæg.  

 

Sag nr. 6 Ældrerådsvalg 

Nyt fra valgudvalget 

 

Der holdes møde i valgudvalget den 31. august 2021.  

 

Sag nr. 7 Møder som Ældrerådets medlemmer har deltaget i. 

 

Christian har deltaget i indvielsen af billard-klubben på aktivitetscentret 

Lundebjerggård.  

 

Søren har været til afdelings-generalforsamlinger i Hornsherred Almennyttige 

Boligselskab i Parkvej, Seniorboligerne og Kærvænget.  

 

 

Sag nr. 8 Orientering fra fagudvalg 

Kultur- og Fritidsudvalget v/ Vibeke 

 

• Byrådet har vedtaget driftsoverenskomst med Elværksforeningen, som 

har været forhandlet siden 2017.  

• Der er en ny driftsaftale vedrørende kommunale lokaler undervejs 

med blandt andet FOF. Driftsaftalen handler om vilkår og betingelser 

for udlån af lokaler.  

• Vibeke fortalte om møde i Elværks-foreningen. Der er lagt et opslag til 

stillingen som ”blæksprutte” ud. Der skal være samtaler i uge 36. 

Senere opslås stillingsopslag til leder til besættelse i slutningen af året. 

De afgående medarbejdere har lovet at være behjælpelige, når der er 

behov for hjælp i forbindelse med arrangementer.  

 

Plan- og Miljøudvalget v/ Arne og Søren 

• Intet til punktet 

 

Teknisk udvalg v/ Christian og Søren 

• Der skal bestilles busser i oktober, men der forelægger intet oplæg 

endnu.  

 

Til orientering 

 

Sag nr. 9 Eventuelt 

Det blev drøftet, om der bør sættes en annonce i Frederiksborg Amtsavis om 

valget. Dette har Ældreråd fra andre kommuner i området haft. Dette drøftes 

af valgudvalget, som mødes den 31. august.  

 

Arne orienterede om, at det er svært at finde valgtilforordnede.  
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Der er indkaldt til budgetmøde i Slangerup den 31. august 2021 i Idræts- og 

kulturcentret. Tilmelding er nødvendig.  

 

 

Sag nr. 10 Kommende møder 

Ordinært møde i Ældrerådet afholdes den 30. september 2021 kl. 9:00.  

 

Vibeke og Vicki melder afbud til dette møde.   

 

Mødeleder ved ordinære møder i 2021 fremgår af nedenstående tabel. 

 

Dato Måned Mødeleder 

7. Januar Blev aflyst 

28. Januar Vibeke 

25. Februar Arne 

25. Marts Christian 

29. April Vicki 

27. Maj Søren 

5. August Jørgen 

26. August Jimmy 

30. September Vibeke 

28. Oktober Arne 

25. November Christian 

 

Dialog møder: 

Ingen planlagte dialogmøder.  

Andre møder: 

Invitation til møde med Brugerrådet på Tolleruphøj den 26. august 2021 kl. 17- 

18. 


