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 Referat 
Sag nr. 1  Godkendelse af dagsorden og referat fra den 28. februar 2022. 

Sagsfremstilling 

Indstilling: 
Dagsorden og referat godkendes 

Beslutning: 

Godkendt. 

 

Sag nr. 2  Virtuelt møde med JS/Danmark kl. 10.15-11.00 

Sagsfremstilling 

Dagsorden for mødet 

• Præsentation af vores virksomhed og potentielle behov, 

anvendelsesområder og temaer for brochuren 

• Den interaktive Brochure- tryk på og online 

• Co-branding – markedsføring med merværdi 

• Samarbejdsaftale 
Indstilling: 

Til drøftelse 
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Beslutning: 

JS Danmark holdt virtuelt oplæg om hvad de kan tilbyde og vilkårene omkring 

udarbejdelse af en brochure for Ældrerådet/Seniorrådet. 

 

Den udarbejdede brochure kommer ikke til at have nogle omkostninger for 

Ældrerådet, da den er finansieret af annoncører.   

 

Brochuren vil både udkomme i trykt format og i interaktiv form til hjemmeside. 

 

70% af indholdet i brochuren vil omhandle Ældrerådet/Seniorrådet og 25% vil 

være annoncer.  

 

Lissi Gyldendal skal også tale med firmaet AD Medier, som ligeledes gerne vil 

lave en brochure for Ældrerådet/Seniorrådet. Ældrerådet tager herefter 

beslutning om, hvilket firma de vælger at gå med. 

 

Sag nr. 3  Orientering v/formanden 

 

Sag 3.1 forslag til oplæg fra kommunen på vores Ældremøder 

Sagsfremstilling 

Ældrerådet har på de fleste møder oplæg fra en relevant administrativ 

Chef/medarbejder, der orienterer om deres område. Vi skal komme med input 

til, hvad vi ønsker at hører om. 

Forslag: 

Besøg af den medarbejder der skal varetage opgaven med økonomi mv. for de 

borgere der skal på plejehjem 

Orientering om hvilken palliativ behandling Frederikssund kommune kan 

tilbyde hjemmeboende borgere 

Orientering om hvor langt Kommunen og Regionen er nået med aftale om 

Sundhedshus på Dybendal i Frederikssund 

 
Indstilling: 

Til drøftelse 

 

Beslutning: 

På mødet den 2. maj er det aftalt, at leder af visitationen Gitte Østergaard og 

administrativ medarbejder Susanne Jensen deltager. De vil fortælle om 

opgaverne i Visitationen, herunder opgaven med at hjælpe borgere med deres 

økonomi i forbindelse med at de flytter på omsorgscenter, og de ikke har 

nogen pårørende til at hjælpe.  

 

Gitte Broberg Christiansen kontakter Sundhed og Forebyggelse for at få 

oplægsholdere til at komme på de efterfølgende møder med oplæg 

omhandlende den palliative behandling i Frederikssund, samt aftale om et 

sundhedshus i Frederikssund kommune. 

 

Sag 3.2 Møde i Nordgruppen 7. marts 2022 

Sagsfremstilling 



 

 

3/8 

 Referat 
Temaet på mødet var: TEMA: Hospice, ”Rudersdal Hospice Projekt” v. 

Thomas Bjørn Ipsen & Ib Hedegaard Sørensen. https://hospicerudersdal.dk 

De påpegede vigtigheden i, at der bliver oprettet et hospice et sted i 

Regionen. Der mangler pladser og kompetence til andre patientgrupper, 

såsom hjerte-, lunge- og nyresygdomme! Vigtigt at der er fokus på den 

palliative behandling /medicinsk behandling og kompetence på disse områder. 

Det vil være det første hospice med fokus på palliativ behandling indenfor 

andre patientgrupper end cancerpatienter. For øjeblikket er de fleste pladser 

på hospice forbeholdt cancerpatienter. Beliggenheden er endnu ikke bestemt, 

men at det bør være en nybygning, som egner sig til formålet. Der er taget 

kontakt til Rambøll Fastsættelse af datoer for kommende Nordgruppe møder i 

2022  

Følgende datoer blev vedtaget 9.00 til 12.30:  

31/5 – Fredensborg er vært Tema: Fokus på ældreboliger  

13/9- Helsingør som mulig vært, Muligt tema: Sundhedshus  

15/11 Gribskov er vært. 

 
Indstilling: 

Til orientering 

 

Beslutning: 

Ældrerådet vil på dialogmødet med Omsorg og ældre den 30. marts spørge 

ind til, hvordan Frederikssund Kommune forholder sig til behovet for 

hospicepladser til patienter med andre lidelser end cancer.  

 

Sag 3.3 møder i regionsældrerådet 2022 

Sagsfremstilling 

Regionsældrerådet har planlagt 4 møder i 2022: 

Regionsældrerådsmøde den 29. marts i H2 

Her indleder regionsformand Lars Gaardhøj, og efterfølgende afholdes 

repræsentantskabsmødet. 

  

Regionsældrerådsmøde den 16. maj i H2 

Her er det aftalt at temaet er ”Det nære og sammenhængende 

sundhedsvæsen” 

Vi håber på at få Formand for udvalget Karin Friis Bach til at indlede 

mødet. 

Derudover vil emnet blive belyst af 2 andre indledere dels set fra 

lægeside dels fra kommunal side 

  

Regionsældrerådsmøde den 15. september i H2 

Temaet er: Trafik 

Vi håber på at få Formand for Udvalget for trafik og regional udvikling 

Marianne Fredrik til at indlede mødet. 

På FU den 16. maj fastlægges hvilke øvrige indledere, der skal være til 

trafiktemaet. 

  

Regionsældrerådsmøde den 10. november i H2 

Temaet er: fastlægges senest på FU 8. august 

  
Indstilling: 

https://hospicerudersdal.dk/
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Til orientering 

Beslutning: 

Taget til efterretning. 

 

Sag 3.4 Henvendelse fra Copen X netværket 

Sagsfremstilling 

CopenX Netværk er nichefokuserede netværk, der samler aktører fra alle dele 

af ældreområdet til en snak om, hvordan vi bedst skaber en ældresektor, der 

kan tilpasse sig ældres behov, skabe bedre livskvalitet, og udnytter de 

tekniske og digitale muligheder, så de rent faktisk giver værdi. 

Få inspiration fra smarte praktikere og nytænkende innovatører inden for 

ældreområdet, og deltag i debatten om, hvordan vi skaber det bedste ældreliv 

for vores seniorer. 

Der planlægges på forhånd 4 halvdagsmøder årligt. Til alle møder er der 

mulighed for at møde og sparre med eksperter, ledere, specialister, 

professorer og innovatorer fra både den private og offentlige sektor. 

 

Medlemskab af en CopenX netværksgruppe tegnes forud og dækker 4 

netværksmøder og CopenX Realities. Vi prioriterer kvalitet og læring i vores 

netværk. Møderne er fortrolige og ingen oplysninger videregives til tredjepart. 

Medlemskabet er personligt, men skulle du blive forhindret til et møde, og 

ønsker at sende en kollega, opfordrer vi dig til at kontakte os på forhånd. Det 

er vigtigt at vi ikke går på kompromis med kvalitet. Prisen udgør 19.995 kr. 

ekskl. moms. og dækker alt facilitering. Transport er ikke inkluderet i prisen. 

:// bilag vedlagt 
Indstilling: 

Til drøftelse 

Beslutning: 

Ældrerådet finder at prisen er for høj, og ønsker ikke at deltage. 

 

Sag 3.5 Henvendelse fra Suppleant Johan Gaunitz om deltagelse i 

Rådsmøderne 

Sagsfremstilling 

Johan Gaunitz har sendt formanden en mail - uddrag: 
Jeg har tidligere forespurgt om suppleanternes deltagelse i og relation til 
Ældrerådet - herunder deltagelse i møder og specifikt et møde med alle 

(ordinære medlemmer såvel som suppleanter) så det formentlig ville være 
givende for alle parter. 
 

Det er blevet mere aktuelt i praksis f eks når borgere direkte spørger mig, 
hvordan det er at sidde i Ældrerådet, eller virker mere eller mindre opsatte på 
at fremføre deres synspunkter og meninger om forskellige forhold. 

 
Jeg kan efterhånden godt forstå, at man ikke skelner mellem de valgte 
ordinære medlemmer da det i andre organisation har sendt en mail.er - 

herunder Ældre Sagen - er kutyme at suppleanter deltager på lige for i 
bestyrelsesmøderne, dog selvfølgelig kun med taleret og ikke stemmeret. 

Andre organisationer i samfundet - måske især dem der er landsdækkende - 
bruger alternativt at begrænse suppleanternes deltagelse til et årligt møde 
hvor samtlige suppleanter deltager og holder så i et vist omfang kontakten 
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med disse.  Det giver ikke kun indsigt, men er også en indføring der kan gavne 
hvis et ordinært medlem holder pause [orlov] af forskellige grunde, eller helt 

udgår af Ældrerådet for resterende tid af den fireårige mandatperiode. 
 
Når nu ny forretningsorden skal udarbejdes for indeværende valgperiode, vil 

jeg derfor foreslå, at det tages højde for dette således, at suppleanter inviteres 
til et årligt møde fremover. 
 

Formandens svar: 
Hej Johan 
Ældrerådets møder er lukkede møder- det gælder også ift. suppleanter, så det 

er ikke et spørgsmål vi drøfter. 
 
Se uddrag af bekendtgørelsen om Ældreråd her:  

Lukkede møder 

13. Møderne i ældrerådet er lukkede møder. Kun ældrerådets medlemmer, 
og eventuelt sekretariatsfunktionen, kan deltage. Ombudsmanden har i FOB 
2000.552 udtalt, at hvis det er ønskeligt af hensyn til en sags oplysning, kan 
ældrerådet i konkrete sager bede andre med relevans for sagen om at være til 
stede. Uafhængigt af de ordinære møder kan ældrerådet også beslutte at 
arrangere temamøder og konferencer, hvor f.eks. sagkyndige, 
interesseorganisationer, borgere m.fl. deltager. 

I forhold til offentliggørelse af skriftligt materiale fra møderne kan 
kommunalbestyrelsen og ældrerådet overveje at indarbejde en mulighed i 
vedtægter eller forretningsorden for udsendelse af f.eks. en sagsfortegnelse 
eller (uddrag af) beslutningsprotokollen, for eksempel i lokalaviser og på 
kommunens hjemmeside. Det bør dog sikres, at beslutningen er i 
overensstemmelse med de gældende regler på det kommunale område og de 
almindelige regler om tavshedspligt 
 

Du er på lige med alle borgere over 60 år velkommen til at rette henvendelse til 

Ældrerådet om sager du mener Ældrerådet skal tage op, samt deltage i de 
offentlige møder vi afholder. 

Lissi 

 

Indstilling: 

Til drøftelse 

Beslutning: 

Ældrerådet fastholdte, at ifølge lovgivningen er rådets møder lukkede. Der 

blev henviste til, at alle, der har interesse i Ældrerådet arbejde, kan deltage i 

borgermøderne, hvor det er muligt at høre om Ældrerådets arbejde og komme 

med input. 

 

Sag 3.5 Drøftelse til dialogmødet 

Indstilling: 

Til drøftelse på mødet 

Beslutning: 

Dagsordenen for Dialogmødet med Ældre og Omsorg blev drøftet og taget til 

efterretning. 
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Sag nr. 4  Økonomi v/ Kasser Jørgen Hansen 

Sagsfremstilling 

Kassereren orienterer om økonomien. 

 
Indstilling: 

Til orientering 

 

Beslutning: 

Jørgen Hansen oplyste, at der på nuværende tidspunkt ikke var noget nyt at 

berette vedr. Ældrerådets økonomi. Det kommunale tilskud var modtaget, men 

der er fortsat udgiftsposter, som endnu ikke er modtaget. 

Ældrerådet indkøbte før valget nogle roll ups med navn og kommunelogo på. 

Bannerne på disse roll ups skal udskiftes, nu hvor Ældrerådet skifter navn til 

Seniorrådet. Der indhentes pris på disse nye bannere. 

Det besluttes, at teksten ændres fra at læses nedefra og op, til at skulle læses 

oppefra og ned, og bogstaverne skal vende som følgende: 

S 

E 

N 

I 

O 

R 

R 

Å 

D 

E 

T 

Lissi Gyldendahl vil tage kontakt til leverandøren og orientere om 

ændringerne. 

 

Sag nr. 5  Sager til høring 

Sagsfremstilling 

Drøftelse af foreløbige høringssvar til Ældre og omsorg og Social og sundheds 

møder i april 2022. 

 
Indstilling: 

Til drøftelse 

 

Beslutning: 

Høringssvarene blev gennemgået og tilrettet. Lissi Gyldendahl sender de 

reviderede høringssvar til administrationen d.d. 

 

Sag nr. 6  Møder ældrerådsmedlemmer har deltaget i siden sidste møde 

Sagsfremstilling 
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Lissi Har deltaget I Nordgruppens møde den 7. marts 2022 

Berit, Anne-Mette, Lars og Inga har deltaget i et møde om høringssvar hos 

Lissi den 15. marts 2022 

 
Indstilling: 

Evt. andre møder rådsmedlemmerne har deltaget i siden sidst 

 

Beslutning: 

Peter Møller orienterede om, at han har været til møde på Pedershave hos den 

konstituerede leder, Anni Risager Svensson. Anni er konstitueret til 1. juni 

2022. Det var et fint møde med en god dialog, og Peter fik hilst på både 

beboere og personale. 

 

Der var fire ledige boliger på Pedershave foruden de otte boliger, der blev 

lukket i forbindelse med besparelserne. Dette synes mærkeligt, da der er 

venteliste til en plejehjemsplads.  

 

Administrationen oplyser efterfølgende at, der blev lukket 12 boliger ifm. 

Budget 2021. I efteråret besluttede byrådet at genåbne seks af disse boliger. 

Pga. rekrutteringssituationen har det taget tid at genåbne boligerne. To blev 

åbnet i februar og de sidste fire forventes åbnet i løbet af foråret. 

 

Peter Møller blev inviteret til at deltage i omsorgscentrets pårørendemøder. 

Næste møde er den 20. april. 

 

Der er endnu ikke ansat en ny viceleder på Attendo. 

 

Sag nr. 7  Orientering fra fagudvalg 

Sagsfremstilling 

Indstilling: 

Tilbagemelding fra andre fagudvalg 

Beslutning: 

Lissi Gyldendahl har fulgt op Økonomi- og Byrådsmøderne. Her er ingen 

ændringer i forhold til Ældrerådets indstillinger.  

 

Sag nr. 8  Input til Nyhedsbrev, Hjemmeside, Facebook og presse 

Sagsfremstilling 

Lissi har haft en pressemeddelelse i Frederiksborg Amts Avis om 

navneændring fra Ældreråd til Seniorråd. 

Lissi har indsendt et læserbrev om, at borgere nu kan få hjælp til økonomien 

når de flytter på plejehjem. 

 
Indstilling: 

Drøftelse af vores kommende Facebooksiden skal være vores egen eller en del 

af Kommunens? 

 

Beslutning: 

Det blev besluttet, at når Ældrerådet har foretaget navneændring til 
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Seniorrådet, skal rådet have sin egen Facebookside. Der skal linkes til 

Facebook fra rådets egen hjemmeside og fra kommunens. 

 

Ældrerådets hjemmesiden, skal også have nyt domænenavn. Det blev 

besluttet, at siden skal hedde seniorraedetfrederikssund.dk 

 

 

Sag nr. 9  Eventuelt 

Mødetidspunktet for Ældrerådets ordinære møder ændres fra kl. 9.30 til igen 

at starte kl. 9.00. 

 

Gitte Broberg Christiansen beder rådsmedlemmerne om, at sende en mail én 

gang månedligt, med oplysninger om dato og varighed af de møder de har 

deltaget i, og som udløser diæter. 

 

Sag nr. 10  Næste møde 

Dato Måned Mødeleder 

31. Januar Lissi Gyldendahl 

28. Februar Jørgen Hansen 

28. Marts Lars Boe 

2. Maj Anne-Mette Olsen 

30. Maj Lis Olsen 

8. august Inga Helver 

5. september Vicki Hansen 

26. september Berit Stehr 

31. Oktober Peter Møller 

28.  November Jørgen Hansen 

   
 

 

 

 

 

 


