
Guldborgsund Ældreråd    

  

Tid:  mandag den 4. oktober 2021, kl. 9:00 -11.30 

Sted:  Guldborgsund Rådhus, Parkvej 37, 4800 Nykøbing F 

   

 

Afbud : Erling Christensen, Anna -Marie, Ida og Jens Erik. 

  

Referat 
1. Møde med Bo Abildgaard/Jens Erik Boesen og Ida Byrge Sørensen. Alle havde meldt afbud, så 

punktet udgår.  

Der blev dog en debat om problemer med de frivillige organisationers anvendelse af/aktiviteter i 

lokalerne på plejecentrene m. v. Ældrerådet ønsker der følges op på dette hurtigst muligt, idet mange 

efterspørger muligheden for at komme til forskellige aktiviteter. Det er uklart, hvem der har sat en 

stopper for disse aktiviteters igangsættelse efter Corona nedlukningen.  

Det blev også drøftet om det kommende budget for ældreområdet hænger sammen. Ældrerådet 

ønsker senest på det kommende møde en afklaring af om budgettet hænger sammen i forhold til de 

fastlagte kvalitetsstandarder. Ligeledes blev der efterspurgt om der overhovedet er penge til de 

ydelser borgerne er visiteret til.  

Ældrerådet har sendt brev om ændringsforslag til budget, men endnu ikke fået tilbagemelding.  

 

2. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt  

 

3. Godkendelse af referat fra ældrerådets møde mandag den 6. september 2021 

Godkendt 

 

4. Orientering fra formanden: 

Invitation til møde om kvalitetsstandarder vedrørende Servicelovens § 86 og §83. 

Ældrerådet deltager i mødet med 6 personer.  

 

Temadag om boliger for ældre den 20. oktober 2021 i Fælleshuset, Falkevej 64, Sakskøbing 

Invitationer er udsendt og tilmeldinger er begyndt at indløbe og udover de inviterede deltager 7 

medlemmer fra ældrerådet.  

 

Brugerrådsmøde i Fælleskøkkenet den 30. september. 

Der blev orienteret om budget 2022, som udviser et overskud på ca. 3,5 mill.kr. og det er besluttet at 

holde uændrede priser i det kommende år. Også på Fælleskøkkenet er der vanskeligheder med at få 

personale. Der er sammen med andre storkøkkener udarbejdet en kosthåndbog, som kan findes 

digitalt.  

Ældrerådet efterlyser svar/rapport vedrørende hvad kostomlægningen har betydet, herunder 

økonomistyring m.v.  

 

Indkaldelse til formands-næstformandsmøde i Køge den 14. oktober.  

2 personer deltager.  

  

Danske Ældreråds ældrepolitiske konference den 25. oktober 2021. 

6 personer deltager.  

 

 

 

 

 



 

5. Orientering fra øvrige medlemmer: 

Beskrivelse af hvad sundhedsklynger går ud på er fremsendt til ældrerådets medlemmer.  

Der blev orienteret om lægevagtsordningen i regionen på regionsældrerådsmødet. Der blev også 

drøftet ressourcemangel til brug for ordningen. 

Ældresagen arrangerer borgermøder torsdag den 7. okt. Kl.15-17 på Kikko, Nykøbing og 27. okt kl. 

19 på Saxenhus, Sakskøbing. Møderne er med repræsentanter fra de politiske partier og man kan 

høre deres bud på de kommende års hjemmehjælp, rengøring, vilkårene på plejehjemmene m.v. 

ligesom der vil være mulighed for debat.  

 

6. Høringer: 

Udbudsmateriale – udbud af ortopædisk fodtøj. 

Det fremsendte materiale blev drøftet og ligeledes blev drøftet, hvor godt ældrerådet er klædt på til at 

afgive svar i denne type sager uden en egentlig faglig gennemgang inden.  

 

7. Ældrerådsvalg november 2021 

Annoncer har været indrykket og bliver en gang mere og stemmesedler er trykt. Der er fra tirsdag i 

denne uge mulighed for at afgive brevstemmer.  

 
8. Eventuelt 

Folder fra Solgården vedrørende indflytning er endnu ikke modtaget.  

 

 

 

Peter Müller 

referent 

 

 


