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Ældrerådet 

   

 

Dagsorden til møde 

Den 25. november 2021 kl. 9.00, Rådhuset, Torvet 2, 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: Gitte Broberg Christiansen 

 

 

 Dagsorden 
 

Sag nr. 1  Godkendelse af dagsorden og referat fra den 28. oktober 2021. 

Godkendt 

 

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

 

Sag nr. 3  Orientering fra formanden 

Punkt 3.1. 

Konstituerende møde i det nye Ældreråd afholdes den 8. december kl. 11.30 på 

Femhøj (Gerlev Kro) med efterfølgende julefrokost for nye og afgående 

medlemmer af Ældrerådet kl. 12.15.  

Hvem deltager? 

 

Alle medlemmer af det nuværende Ældreråd deltager. 

 

Punkt 3.2 

Brev fra borger ang. lyskryds ://Vedlægges 

Det blev besluttet, at Lissi Gyldendahl skriver en opfordring til det nye Tekniske 

udvalg, om at optimere byens lyssignaler med henblik på ældre og svagtseendes 

færdsel i byen.  
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Punkt 3.3. 

Årsrapport 2021 Formanden har lavet et forslag, der har været ude til 

kommentarer.  

 

Årsrapporten blev godkendt. Lisse Gyldendahl tilføjer efterfølgende en kort 

indledning til årsrapporten. 

 

Punkt 3.4 

Møde i Nordgruppen den 29. november kl. 9.00 på Regionsgården. 

Hvem deltager? 

 

Christian Heiberg deltager i mødet. 

 

Sag nr. 4  Sager til høring 

Velfærdsudvalget 

Social- og sundhedsudvalget 

 

Under udarbejdelse af høringssvaret til Velfærdsudvalgs sag nr. 153, er 

Ældrerådet blevet opmærksomme på, at Plejehjemsoversigterne på hhv. de 

kommunale plejecentre og Attendo ikke er opdateret med de lovpligtige 

oplysninger, så som priser og tilsynsrapporter. 

 

De udsendte høringssvar til hhv. Velfærdsudvalget og Social- og 

Sundhedsudvalget blev drøftet.  

Lissi Gyldendahl foretager, de på mødet aftalte justeringer, og sender 

høringssvarene til Karin Petersen. 

 

Sag nr. 5  Økonomi 

v/Jørgen Hansen 

Jørgen Hansen opfordrede til, hurtigst muligt, at sende de udlæg medlemmerne 

måtte have, således at regnskabet kan afsluttes.  

 

Ældrerådet har fortsat en pæn økonomi. 

 

Jørgen Hansen foreslår ligeledes, at der i det nye Ældreråd udpeges en person der 

kan revidere kassererens regnskab.  

 

Det blev besluttet at fører forslaget til den nye forretningsorden. 

 

 

Sag nr. 6  Ældrerådsvalg 

Punkt 6.1 

Valgresultat udsendt til Ældrerådet den 17. november pr mail.  

 

Stemmeprocenten faldt fra 61,5 % i 2017 til 53,4 % i år. En faldende tendens 

som også galt kommunalvalget. 
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Når der analyseres på Ældrerådsvalg, er der tre tendenser der er tydelige: 

1. Det har betydning for chancen for at blive valgt, hvor i kommunen 

kandidaten bor.  

2. Om kandidaten er opstillet til kommunalvalget 

3. Hvor på stemmesedlen kandidaten er placeret. Mange tror, at 

spidskandidaterne står øverst på listen. 

 

På den baggrund var der forslag om, at der ved næste valg evt. skal hænges 

valgplakater op i bybilledet, for at gøre opmærksom på, at der er Ældrerådsvalg 

og på kandidaterne. 

 

Ældrerådet var uenige mht. valgplakater i lygtepælene m.v.  

 

Ældrerådet evaluerede de enkelte valgsteder, hvor den overordnede oplevelse var, 

at det gik godt. 

 

Valgstedet i Græse Bakkeby var dog ikke tilfredse med forholdene. 

Der var problemer omkring åbning af stemmeurnerne og bordene, som 

optællingen skulle foretages ved blev opstillet alt for sent. Det betød, 

uhensigtsmæssige arbejdsstillinger ved optællingen. 

 

I Slangerup er opstillingen uheldig i forhold til kulde og træk. Placeringen skal 

næste gang være anderledes. Det tog også lidt tid inden samarbejdet med de 

valgtilforordnede fra Kommunal- og Regionsrådsvalget, omkring bilstemmer, faldt 

på plads. 

 

I Frederikssund forløb valghandlingen fint. Søren Holmgaard var ude dagen 

forinden valget og gøre valgstedet klar og tale med valgstyren for kommunal- og 

regionsrådsvalget. 

 

I Jægerspris forløb valghandlingen også fint. Dog synes forholdene bedre på 

valgstedet i 2017. Forplejningen til frokost var ikke tilfredsstillende men 

aftensmaden var fin. 

 

Borgerne/vælgerne var utilfredse med, at de skulle gå ud og ind ad samme dør.  

 

Tilbagemeldingerne fra Skibby og Ådalsskolen var, at dagen var gået godt og alt 

forløb som det skulle. 

 

Ældrerådet har et stort ønske om, at valget i 2025 foregår elektronisk, som ved 

kommunal- og regionsrådsvalget. 

 

Punkt 6.2 

Møde med tilforordnede den 2. november på Tolleruphøj, hvor næsten alle de 

tilforordnede deltog.  

 

Det var svært at høre, hvad der blev sagt på mødet. Næste gang skal der 
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anvendes mikrofoner. 

 

Punkt 6.3 

Afholdt Kandidatpræsentationsmøde den 4. november på Elværket ca. 55 

deltagere. 

 

Arrangementet forløb godt. 

 

Punkt 6.4 

Forslag til velkomstpakke til det nye Ældreråd: 

• Ældrerådets forretningsorden 

• Vedtægter Ældreråd dec. 2019 

• Ældrerådets Kommunikationsstrategi 28.02.19 

• Ældrerådets kommunale budget 

• Regler for kørselsgodtgørelse Ældrerådet 

• Danske Ældreråds Håndbog om Ældrerådsarbejde 

• Årsberetning 

Foreslås trykt hos Bjerre Tryk. 

 

Ældrerådet besluttede, at lægge årshjulet med i velkomstpakken og sende 

ovenstående til tryk hos Bjerre Tryk. 

 

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

Arne har holdt møde med den nye områdeleder på Solgården, Bente Frøberg 

Aastrup. Det var et positivt møde. Bente Frøberg Aastrup vil tage kontakt til det 

nye medlem af Ældrerådet i det nye år. 

 

Sag nr. 8  Orientering fra fagudvalg 

Kultur- og Fritidsudvalget v/ Vibeke 

Vibeke Davids Hansen oplyste, at Frederikssund kommune ligger på plads nr. 95 

over alle landets kommuner, når det kommer til anvendelse af midler på 

kulturområdet. 

Frederikssund kommune har en kulturpulje på ca. 650.000 kr., og næsten 

halvdelen af puljen er ikke brugt.  

Der opfordres derfor til, at søge kulturpuljen, hvis Ældrerådet er bekendt med 

arrangementer der kunne være relevante. 

 

Der er fundet en afløser for Eskild i kulturhuset Elværket. Den nye sekretær Tone 

er startet.   

 

Der er opsat nogle siddesten omkring kunstværket ved den nye svømmehal. 

 

Plan- og Miljøudvalget v/ Arne og Søren 

Intet 

 

Teknisk udvalg v/ Christian og Søren 
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Ældrerådets høringssvar til trafikplanen er ikke vedlagt Teknisk udvalgs 

dagsorden! 

 

Sag nr. 9  Eventuelt 

Lissi Gyldendahl takkede Ældrerådets medlemmer for et godt samarbejde i den 

forgangene valgperiode. 

 

Christian Heiberg takkede ligeledes for et godt samarbejde i Ældrerådet efter at 

have siddet i udvalget i flere valgperioder.  

 


