
REFERAT 

Ældrerådsmøde 12. december 2022 kl. 9 - 15 GuldBoSund friplejehjem. 

 
1. Møde med inviterede gæster fra Udvalget for Ældre og Omsorg. 

1.a. Formand Bob Richard Nielsen. Næstformand Kathrine Brønnes. 

Orienteringer om dialog/beslutninger fra mødet i november specielt rammeaftale for åbne 
aktiviteter og omlægning af cafedriften. 
Er kun drøftet på november mødet på baggrund af de forlagte data. Sagen er sendt i 
høring – se længere nede i dagsordenen.  

Fælleskøkkenet og budgetter ? 
Budget for 2023 er stadig under udarbejdelse / forhandling, men forventes afklaret meget 
snart.  

Ny boligpolitik vil udvalget være del af den ? 
Udvalget har besluttet, at holde en temadag og her komme med input til boligpolitikken.  

Ændringer i ældreplejen situations orientering (Kathrine ) / Folketidende 
Det handler om, at politikerne tager ansvar for manglende personale m.v. og ikke, at det 
skal håndteres på hver enkelt lokation.  

Sammenlægning af seniorklubben med FORA. 
Sagen bør løses i administrationen og der opfordres til at administrationen svar på 
henvendelser fra aktørerne.  

Bob stiller, i samarbejde med ældresagen, op på forskellige lokationer til drøftelser af 
problemstillinger 

1.b. Ida Byrge Sørensen Sundhedschef. 

Status fra møde om revidering af Værdighed Politik i Kommunen 
Der har været gode drøftelser og der er lavet et mere nærværende notat. 

Klippekort - ansættelse af hjælpere ? 
Ja der bliver ansat medarbejdere.  

Budgetopfølgning. 
Opfølgning ved udgangen af november viser et lille merforbrug.  

Tiltag inden for planlægning af problemet ensomhed. 
Der foregår mange ting for at opnå bedre indsats overfor ensomhed. Der startes 
seniorvejledning op forskellige steder i kommunen. Der gentænkes forløbsprogrammer for 
f.eks. kronisk syge. Der etableres holdtræning på forskellige områder.  



1.c. Dorthe Olsen – Kludt, direktør GuldBoSund. 

Orientering om plejehjemmet generelt, det eneste multifunktionelle plejehjem i Danmark.  
Der er flere fordomme om friplejehjemmet, men det har man lært at leve med. Der er pt. 
venteliste på plejehjemspladser, så det tages som et positivt tegn. I øjeblikket er der meget 
forespørgsel efter rehabiliteringsophold. Der er plads til 50 borgere, hvoraf godt halvdelen 
er fra Guldborgsund Kommune. Forskellen til et kommunalt plejehjem og friplejehjemmet 
er, at man her kan tilkøbe forskellige ydelser udført af friplejehjemmets personale. 
Klippekort er organiseret og anvendes af mange af beboerne.  

2. Godkendelse af dagsordenen. 
Godkendt med enkelte tilføjelser 

3. Godkendelse af referat 14. november 2022 
Godkendt 

4. Orientering samt beslutninger om ikke afsluttede sager. 

a. Mødeplan for ældrerådet næste år. (Peter) 
Møderne er fastlagt til mandag en uge og 2 dage før udvalgets møder.  

b. Status på møder i hjemmeplejen/sygeplejen Jane og Inge Lise. 
Der har været besøg i Team Syd og Nord og det blev et godt og informativt møde. Der 
blev fortalt om hvordan de var organiseret og hvordan de arbejder, herunder arbejde de 
med kompetenceudvikling og planlægning ved tavlemøder.   

c. Samlede tilgang til kørselsordninger i kommunen. (Peter) 
Den fremlagte oversigt fra Borgerservice opfordre til at opdatere og ligeledes et notat i 
Kommune Nyt.  

d. Orientering om den svenske model der bliver brugt i plejen. 
Modellen er inspireret af den hollandske model. Beskrivelse vedhæftes.  

e. Orientering om conference 16. november i Odense (Jan, Bent, Bjarne og Conny) 
Der var inspirerende workshops for de deltagende ældrerådsmedlemmer.   

f. Forretningsudvalgsmøde i regionen 
Referat er udsendt til ældrerådets medlemmer. Der er oplæg til temamøder i regionen i 
2023. Danske regioner m.fl. ønsker at deltage i seniorfestival 2023.  

g. Danske Ældreråd 
Der er kommet orientering bl.a. om dato for repræsentantskabsmøde i 2023 ( 3.- 4. maj 
2023 ). Der er ligeledes møde i Ringsted 1. februar 2023.  

 5. Orientering samt beslutninger fra formanden:  

  a. Fastlæggelse af mødedato for møde med andre ældreorganisationer i 2023. 
Ældrerådet foreslår, at mødet afholdes i forbindelse med mødet den 13. marts. Der 
udsendes invitation til øvrige ældreorganisationer med opfordring til emner udover vort 
forslag - Sundhedsklynger  



  b. Respons fra Maria på Folketidende manglende oplæg. 
Folketidende ønsker kun ekstraordinære oplæg. Folketidendes redaktør kontaktes.  

  c. Planlægning af høringssvar 
Ældrerådet har udarbejdet høringssvar, som er fremsendt til kommunen.  

d. Der søges ny leder til Folkesundhed.  

 
  6. Orientering samt beslutninger fra øvrige medlemmer. 

 a. Lars orienterer om Facebook.  
Facebook er til brug for information og ikke debat.  

   b. Teknik & Miljø: Conny og Lars. 

 c. Økonomi og budgetter: Bent 
 

   d. Socialsektoren: Conny 
 
   e. Fagudvalg: Alle. 
 
   f. Trafiksikkerhedsråd.  
 
   g. Økonomi ved kasserer Conny Krogh. 
 

7.Eventuelt.  

Ældrerådet ønsker indkaldelse til tilgængelighedsudvalget.  

8. Næste møde 16. januar 2023 kl. 9.   

 

   

Referent 

Peter Müller 


