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Ældrerådet 

   

 

Referat fra møde - 

Den 28. oktober 2021 kl. 9.00, i mødelokale F2, 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: Lisbeth W. Jørgensen 

 

Afbud fra Christian Heiberg 

 

 

 Dagsorden 
 

Sag nr. 1  Godkendelse af dagsorden og referat fra den 30. september 2021. 

Til godkendelse 

 

Dagsorden og referat blev godkendt.  

 

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

Sagsfremstilling: 

Formanden har i september modtaget en mail med klage overfor et ægtepar på 

Nordhøj. Ældrerådet har bedt om at få en orientering om, hvad er er gjort for at 

rette op på klageren. Dette kan ikke lade sig gøre da det er en enkeltsag. 

 

Taget til efterretning. 

 

Sag nr. 3  Orientering fra formanden 
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 Dagsorden 
 

Punkt 3.1 Borgermøde 2.oktober 2021 

Sagsfremstilling: 

Der deltog ca. 95 personer i Borgermødet om ældrepolitikken i den kommende 

byrådsperiode. 

Der var god spørgelyst og ikke alle nåede at få svar på deres spørgsmål. 

Til Evaluering 

 

Der var enighed om, at det var et godt møde, og det var godt, at det blev afholdt 

som et fælles arrangement. Aviserne havde dog desværre svært ved at finde ud af, 

hvem der var arrangør af mødet.  

 

Punkt 3.2. Udvalget for By og Lands Seniorkonference 8. oktober 2021 

Sagsfremstilling: 

Der var oplæg fra Kommunen, hvor områderne for muligt byggeri blev præsenteret 

og Real Dania fortalte om deres erfaringer med Seniorfælleskabsbyggeri. 

Formanden stillede spørgsmål, om ikke det var en ide at tage Ældrerådets forslag 

om at lave en analyse af, hvilke boligønsker Frederikssunds seniorers har til 

fremtiden. Der var efter mødet en positiv tilbagemelding fra Formanden for By og 

Land til at lave en fællesanalysen om seniorernes kommende boligønsker efter 

kommunevalget. 

Til orientering og evaluering 

 

Der var god debat på konferencen. Der blev udtrykt undren over, at Realdania var 

inviteret som hovedoplægsholder med et oplæg om bofællesskaber, da der kan 

være behov for mange forskellige typer boliger. Der var derfor ønske om, at 

konferencen havde været mere differentieret. Ældrerådet oplever fortsat behov for 

en analyse af seniorernes behov og ønsker i forhold til bolig, svarende til den der er 

gennemført i Solrød Kommune.  

 

Sag nr. 4  Sager til høring 

Sagsfremstilling: 

Velfærdsudvalget 

Social- og sundhedsudvalget 

Høring af Kvalitetsstandarder 2022 

De udsendte høringssvar drøftes og godkendes 

 

Høringssvarene blev drøftet og godkendt. Lissi retter høringssvarene og sender til 

Karin Petersen.  

 

Sag nr. 5  Økonomi 

v/Jørgen Hansen 

Til godkendelse 

 

Ældrerådet holder sig inden for budgettet.  

 

Sag nr. 6  Ældrerådsvalg 

Nyt fra valgudvalget 
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 Dagsorden 
 

Sagsfremstilling: 

• Der var lodtrækning om listeplaceringen af ældrerådskandidaterne den 10. 

september 2021 på Østergaarden. Der er 16 kandidater opstillet fordelt på 

1 fra Skibby, 2 fra Slangerup, 3 fra Jægerspris og 10 fra Frederikssund. Der 

6 kvinder og 10 mænd stiller på til valget.  

• Der er planlagt orienteringsmøde for valgtilforordnede til Ældrerådsvalget 

den 2. november 2021 på Tolleruphøj. 

• Der er planlagt Kandidatpræsentation den 4. november 2021 kl. 14- 16 i 

Elværket. 

• Valgstyrer er: 

Frederikssund Hallen, Søren Holmgaard,  

Åbjergshallen, Aase Knudsen 

Græse Bakkebyskolen, Vicki Hansen 

Jægerspris, Lissi Gyldendahl 

Skibby Hallen, Kirsten Nørskov 

Slangerup, Idræts- og Kulturcenter 

• Der planlægges Konstituerende møde i det nye Ældreråd den 8. december 

2021 med efterfølgende Julefrokost for nye og afgående 

Ældrerådsmedlemmer. 

• Der laves en velkomstpakke til det nye Ældreråd- samt et forslag til 

program for et opstartsseminar i januar 2022. 

 

Til drøftelse og orientering 

Listen over hvor de tilforordnede skal være på valgdagen, skal sendes ud til de 

valgtilforordnede. Lissi beder administrationen om dette.  

 

Lissi havde fået trykt 100 opslag om kandidatpræsentationen. Disse blev fordelt 

blandt medlemmerne, så de kan blive hængt op.  

 

Det blev aftalt, at Arne og Jimmy deler opgaven som ordstyrer til 

kandidatpræsentationen.  

 

Det blev tilføjet, at Jørgen er valgstyrer i Slangerup Idræts- og Kulturcenter.  

 

Det blev aftalt, at det konstituerende møde for det nye ældreråd holdes 8. 

december 2021 kl. 11:30. Julefrokosten afholdes på herefter, fra kl. 12 på Gerlev 

Kro.  

 

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

Sagsfremstilling: 

Lissi og Søren deltog i Danske Ældreråds Formands- Næstformandsmøde den 7. 

oktober 2021. 

 

Lissi, Søren og Jørgen afholdt Internet Valgudvalg den 13. oktober 2021. 

Til orientering 

 

Danske Ældreråds Formands- Næstformandsmøde 7. oktober 2021:  

På mødet deltog den nye formand for Danske Ældreråd. På dagsordenen var blandt 
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 Dagsorden 
 

andet ældrerådenes mærkesager til valget.  

 

 

Danske Ældreråds konference den 25. oktober 2021:  

Lissi og Søren fortalte om konferencen, som havde deltagelse af indenrigs- og 

boligminister Kaare Dybvad Bek og en forsker fra VIVE med flere. Der var otte 

parallelle seminarer, blandt andet om:  

 

• Styrkelse af pårørendesamarbejdet på plejehjem – oplæg fra 

plejehjemsleder fra Thisted Kommune.  

• Anvendelse af velfærdsteknologiske hjælpemidler – herunder hvordan 

teknologiske hjælpemidler kan sikre, at borgerne kan få hjælpen på rette 

tidspunkt. 

• Fremtidens boformer for ældre med et oplæg fra OK-fonden.  

 

Sag nr. 8  Orientering fra fagudvalg 

Sagsfremstilling: 

Kultur- og Fritidsudvalget v/ Vibeke 

Plan- og Miljøudvalget v/ Arne og Søren 

Teknisk udvalg v/ Christian og Søren 

Til orientering 

 

Kultur- og Fritidsudvalget v/ Vibeke 

Der foreligger endnu ikke et referat fra mødet den 7. oktober.  

 

Der er ansat en medarbejder til Lisas stilling på Elværket, og det forventes, at 

Eskilds stilling også er besat.  

 

Plan- og Miljøudvalget v/ Arne og Søren 

Intet nyt. 

 

Teknisk udvalg v/ Christian og Søren  

Der er ikke tilfredshed med tidspunkterne for busafgange. Bussen mellem Skibby og 

Vinge blev drøftet, herunder hvor mange passagerer der benytter bussen. 

Administrationen har ikke oplyst dette.  

 

Sag nr. 9  Eventuelt 

Jørgen bad om, at medlemmerne tjekker, om de har brugt den rigtige tarif til 

kørselsgodtgørelse, da denne er faldet i forhold til 2020. Taksten er 3,44 kr. i 2021. 

Hvis der er brugt en forkert tarif i løbet af året, skal det korrigeres bagudrettet.  

 

Nogen har oplevet, at man selv skal spørge efter valgsedlen til Ældrerådsvalget i 

valgbussen og på biblioteket. Dette er ikke tilfredsstillende.  

 

De indkøbte roll-ups medbringes til mødet den 2. november, så de kan blive fordelt 

til valgstyrerne.  
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 Dagsorden 
 

Sag nr. 10  Kommende møder 

Ordinært møde i Ældrerådet afholdes den 25. november 2021 kl. 9:00.  

 

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: 

 


