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Ældrerådets møde mandag den 2. december 2019 kl. 10.00 

Plejecenter Trekroner 

 

Ann Marie Cordua  X Tove Lunde Amsinck X 

Hermand Pedersen X Marianne Lund  X 

Dorthe Friis  X Per Christensen  X 

Erik Strand  X Marie Jørgensen  X 

Fleming Friis Larsen  X Eva Hansen X 

Mariann Mehder   X Ole Nyholm-Pedersen  X 

Frank Binderup  X   

Referent: Jens Lykke Hansen  

 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsordenen 

 

BESLUTNING:  

Ældrerådet besluttede at tilføje nyt punkt 3.8. om budget 2020. Herefter er dagsorden 

godkendt.  

 

2. Meddelelser fra formanden 

 FU har drøftet indholdet af vores aprilmøde 

 

BESLUTNING:  

Marie Jørgensen vil tage kontakt til direktør Mette Heidemann om forvaltningens 

deltagelse i borgermødet til april måned. Punktet kommer på til januar måned i 

Ældrerådet.  

 

 Fra andre:   

BESLUTNING:  

Fleming Friis Larsen orienterede om Ældresagens ringeordning, hvor Beredskabet 

stopper samarbejdet med Ældresagen pr. 1. januar 2020. Der har været afholdt 

møder med forvaltningen i kommunen, som er umiddelbart positive i forhold til at 

finde en løsning så ordningen kan videreføres i kommunalt regi.   

 

Fra forvaltningen: 
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3 Sager til behandling: 

3.1 Ad hoc grupper 

 Sundheds- og socialgruppen som relaterer til SOU og BSU 

 Teknik- og Miljøgruppen som relaterer til PTU og KMU 

 Kultur- og Idrætsgruppen som relaterer til KIU 

        

 3.2 Evaluering af møde med SOU 5/11 

 

 BESLUTNING:  

Generelt var det Ældrerådets vurdering, at der var tale om et godt 

og konstruktivt møde.  

 

 3.3 Evaluering af møde med borgerrådgiver Kresten Gaub 

   

  BESLUTNING:  

Der var enighed om, at det var et oplysende og godt møde med 

borgerrådgiver Kresten Gaub.  

 

 3.4 Hjemmeside for Ældrerådet 

 

  BESLUTNING:  

Der var enighed om, at Ældrerådet fortsat har en hjemmeside 

under Roskilde Kommune og ikke en selvstændig hjemmeside.  

   

                     3.5 Konkrete erfaringer og oplevelser fra dagligdagen fra rådets 

medlemmer 

   

  BESLUTNING:  

Frank Binderup orienterede om parkeringsforholdene omkring 

Kildegården og Gimle, der vurderes til ikke at være optimale i 

forhold til mængden af aktiviteter i området. Det blev aftalt at 

invitere formand for Plan- og Teknikudvalget Daniel Prehn til et 

kommende møde i Ældrerådet.    

 

 3.6 Gensidig orientering fra ældrerådsmedlemmer, der er 

kontaktpersoner i BPR 

 

    BESLUTNING:  

Ole Nyholm-Pedersen orienterede om møde på plejecenter 

Toftehøjen, herunder suppleringsvalg til bruger- og 

pårørenderådet. Ann-Marie Cordua orienterede om, at der 
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ligeledes skulle være suppleringsvalg på Gundsø Omsorgscenter. 

Tove Amsinck orienterede også om suppleringsvalg på plejecenter 

Trekroner.   

 

 3.7 60 plus 

   

  BESLUTNING  

Redaktionen vil tage emnet op omkring forventningsafstemning for 

borgere, der modtager praktisk hjælp, herunder, at man er visiteret 

til ydelse og ikke til tid.     

 

 3.8.  Budget 2020 

   

  BESLUTNING 

Ældrerådet godkendte budget 2020     

 

4 Høringssvar. Kvalitetsstandarder og tilsynspolitik er i høring til 10. december. 

 BESLUTNING 

 Ældrerådet godkendte høringssvar for kvalitetsstandarder og tilsynspolitik 2020.  

Ældrerådet behandlede og godkendte endvidere høringssvar til Sundheds- og     

omsorgsudvalgets møde den 3. december 2019. Se høringssvarene her: 

www.roskilde.dk/ældreråd  

 

5. Tilsyn  BDO uanmeldt tilsyn: 

   Toftehøjen 

   Bernadottegården 

   Oasen 

   Margrethehjemmet 

   Kastanjehaven 

   Kristiansminde 

   Hjemmeplejen distrikt 1+2 

 

   Styrelsen for patientsikkerhed: 

   Oasen 

   

 

6. Sager til orientering: 

   6.1 Danske Ældreråd 

    Konference i Vingsted tirsdag den 26. november. 

    Temaet er digitalisering og velfærdsteknologi 

http://www.roskilde.dk/ældreråd
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 Fleming Friis Larsen, Erik Strand, Marianne Lund og Mariann 

Mehder er tilmeldt 

                                        

      BESLUTNING     

 Ældrerådet drøftede konferencen og anbefalede at nærlæse de 

forskellige oplæg på danske ældreråds nyhedsbrev. Danske 

Ældreråds konference i 2020 er 27. og 28. april på Nyborg 

Strand. Der afholdes også en temadag i Køge den 26. februar om 

samarbejdsrelationer for ældrerådet i kommunen samt indsigt i 

kommunens forpligtigelser og initiativer til tidlig opsporing og 

forebyggelse på ældreområdet.    

 

   6.2 Regionsældrerådet 

    Referat fra mødet torsdag den 7. november er udsendt 

    Møde i Holbæk om boligstrategi torsdag den 28. nov. 

    Marie og Erik deltager 

     

     

7. Eventuelt 

Ældrerådsmøde 13. januar 2020 med deltagelse af pårørendekonsulenterne.    

 

8.  Godkendelse af referat 

 

BESLUTNING 

Godkendt  

 

 

 


