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Ældrerådets møde mandag den 4. oktober 2021 kl. 10.00 

Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, mødelokale 3A 

 

Ann Marie Cordua  X Tove Lunde Amsinck X 

Hermand Pedersen X Marianne Lund  X 

Erik Strand Afbud Per Christensen  X 

Fleming Friis Larsen X Marie Jørgensen  X 

Mariann Mehder   X Eva Hansen X 

Frank Binderup X Ole Nyholm-Pedersen  X 

Referent: Jens Lykke Hansen 

 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsordenen 

BESLUTNING 

Godkendt.  

 

2. Meddelelser fra formanden: 

Formanden er inviteret til at deltage, når Social- og Ældreminister Astrid Kragh 

besøger Trekroner Plejecenter 1. oktober kl. 11 

          

Fra Forvaltningen:  

Afskedsreception for Jessie Kjærsgaard fredag den 8. oktober kl. 14.00 

 

Konstitueret sundheds- og omsorgschef Lisbeth Juel-Jensen deltog i mødet. Lisbeth 

Juel-Jensen orienterede om Styrelsen for Patientsikkerheds påbud til Demenscenter 

Kristiansminde samt baggrundene herfor. Dette skyldes især de vanskelige vilkår ved 

udbrud af covid-19 under flytteprocessen fra Asterscenteret til Kristiansminde. Der 

har ligeledes ikke været tilstrækkelig styr på dokumentation. Der er nu udarbejdet 

flere indsatser og handleplaner, hvor der arbejdes med at imødekomme styrelsens 

anbefalinger. Der blev ligeledes redegjort for status på plejecenter Sct. Jørgensbjerg.  

 

Ældrerådet drøftede herefter forskellige aspekter af den bygningsmæssige status på 

Hyrdehøj Plejecenter, herunder især rehabiliteringspladserne.  

 

 

 



2 
 

Fra andre: 

 

3 Sager til behandling: 

3.1 Mødeplan for 2022 Bilag. 

 BESLUTNING 

Mødedatoer for næste år blev drøftet og anbefalet. Mødedatoer 

for 2022 vil dog blive taget op igen på det konstituerende møde 

for det nye Ældreråd.   

 

 3.2 Valg til Ældrerådet 16/11 2021 

  Der er 23 kandidater, som opstilles alfabetisk efter fornavn. 

   

  BESLUTNING 

På baggrund af drøftelse om eventuel neutralitet i kandidaternes 

beskrivelser, jf. ministeriets vejledning til valg til Ældrerådet og 

fortolkning af denne, gik Ældrerådet til afstemning om, hvorvidt en 

ældreorganisation kan nævnes ved navn.   

For stemte 6. Imod stemte 5.  

Dermed kan det fortsat fremhæves, at en kandidat er medlem af 

en specifik organisation. Forvaltningen sørger for, at der i 

informationsmaterialet fortsat ikke fremgår, at en kandidat stiller op 

for/vil repræsentere en interesseorganisation, politisk parti eller 

lign. Stemmesedler vil også fremadrettet være helt neutrale.   

 

 3.3 Vælgermøde med Ældre Sagen m.fl. Torsdag den 28. oktober kl. 

16 – 18 

    

  BESLUTNING 

  Drøftet.  

    

 3.4 Møde med Sundheds- og omsorgsudvalget torsdag den 4. 

november kl. 8.00 

 

  BESLUTNING 

Emner som Ældrerådet vil drøfte med Sundheds- og 

Omsorgsudvalget er:  

 Budgetopfølgning 

 Demenscenter Kristiansminde og tilsyn fra Styrelsen for 

Patientsikkerhed 
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 3.5 Sundhedsdagen lørdag den 11. september. 

   

  BESLUTNING 

Ældrerådet gav udtryk for, at det var en god dag. Ældrerådet er 

tilfredse med placeringen på Hestetorvet.  

   

 3.6 FN´s ældredag 1. oktober 

 

  BESLUTNING 

Det var et godt arrangement. Der har dog været sen annoncering 

til dette arrangement. Fremadrettet skal der mere fokus på 

tidligere og mere information.   

 

 3.7 Hvordan skaber vi en god begyndelse for det nye ældreråd? 

Forvaltningen indkalder til konstituerende møde i starten af 

december. 

  Efter velkomst er der en kort præsentation af de valgte kandidater. 

 

 BESLUTNING 

Ældrerådet drøftede, hvordan gode erfaringer kan bringes videre 

til det nye Ældreråd, herunder bl.a. behov for kursusdag, viden om 

hvordan Ældrerådet er organiseret, vilkår for arbejdet, 

præsentationer af de kandidater, som bl.a. stiller op til 

forretningsudvalget, mv.  

 

3.8   Konkrete erfaringer og oplevelser fra dagligdagen fra rådets  

            medlemmer 

 

3.9    Gensidig orientering fra ældrerådsmedlemmer, der er   

            kontaktpersoner i BPR 

 

  BESLUTNING   

Marianne Lund orienterede om møde på Plejecenter 

Kastanjehaven. Det var et godt møde, hvor Jessie Kjærsgaard 

deltog og bl.a. rådets kompetencer blev drøftet og hvem rådet 

skulle henvende sig til i forhold til bl.a. spørgsmål om 

serviceniveau. Spørgsmål om dette skal der rettes henvendelse til 

forvaltningen eller politisk niveau.  

Ole Nyholm orienterede om møde på Plejecenter Toftehøjen. 

Afdelingsleder Katrine Juul er blevet centerleder på Sct.  

Jørgensbjerg.  
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Der er ekstraordinært møde på Demenscenter Kristiansminde den 

19. oktober 2021 på baggrund af tilsynsrapporten fra Styrelsen for 

Patientsikkerhed.  

  Der har fortsat ikke været møder på Sct. Jørgensbjerg.  

 

3.10 60+ 

 

  

4. Høringssvar  

 

 BESLUTNING 

         Ældrerådet drøftede og godkendte høringssvar til møde i Sundheds- og  

         Omsorgsudvalget den 7. oktober 2021. Høringssvar kan læses på  

         www.roskilde.dk/ældreråd  

 

   

5. Tilsyn  BDO har været på uanmeldt tilsyn på: 

   Kastanjehaven 

   Trekroner Plejecenter 

   Oasen 

   Toftehøjen 

   Gundsø Omsorgscenter 

   Hjemmeplejen distrikt 2 

   HTSH 

 

 BESLUTNING:  

Ældrerådet tog tilsynsrapporterne til efterretning.  

 

  

6. Sager til orientering: 

   6.1 Danske Ældreråd 

    Ældrepolitisk konference 25/10 

    Erik, Fleming, Marianne, Mariann, Herman og Marie er tilmeldt. 

    

  

   6.2 Regionsældrerådet 

    Der er ikke flere møder i denne valgperiode. 

 

   6.3 Fra konferencen om sygehusgrunden 22. september. 

    Marianne Lund og Marie Jørgensen deltog.  

          

http://www.roskilde.dk/ældreråd
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7. Eventuelt  

   

 BESLUTNING 

 Mariann Mehder deltager ikke på næste møde i Ældrerådet.   

     

8. Godkendelse af referat 

  

 BESLUTNING 

 Godkendt.  

 

Næste møde er mandag den 1. november kl. 10.00 i 3A   

     

 


