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Regionsældreråd Hovedstaden	  
	  
	  
	  

Forretningsudvalgsmøde 
torsdag den 12. november 2015 

kl. 10.30 – 13.30 
i 

Ordruplund Plejecenter, 
Hyldegårds Tværvej 12, 

2920 Charlottenlund. 
 
 

Deltagere: Hanne Vedersø, Poul Ancher Hansen, Sonja Minor Hansen, Bente Clausen, 	  
Inge Jacobsen, Kirsten Christensen, Bent Johansen.	  
Afbud: 	  
 
 
 
 

Dagsorden	   Beslutning 

01. 
Godkendelse af dagsorden	  

 
Dagsordenen blev godkendt. Forretningsordenen udsendes 
samtidig med referatet. 

02. 
Siden sidst. 

a. Samarbejdet med de øvrige Regionsældreråd 
og Danske Ældreråd. 

 
Til efterretning 

03. 
Hjemmeside. 
Bemærkninger: 
Vores hjemmeside skulle nu være færdiggjort, 
således at den kan præsenteres på	  næste møde i 
Regionsældrerådet den 10. december 2015.	  

 
Udkastet til ny hjemmeside blev forevist og godkendt. 
Der må afsættes et månedligt beløb til revidering af 
hjemmesiden. 
Hjemmesiden gennemgås for Regionsældrerådet på mødet i 
december 2015. 
Formanden fremsender materialet til hjemmesiden til 
redaktøren. 

04. 
Patientinddragelsesudvalget:	  

 
Bente Clausen gennemgik referatet fra sidste møde i PIU. 
Referatet vedlægges referatet af Forretningsudvalgsmødet. 

05.  
Udvalget vedr. siddende patienttransport.	  

 
Oplægget til udvalgets sidste møde udsendes til 
forretningsudvalgets medlemmer og vedlægges referatet af 
Forretningsudvalgsmødet. 
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06. 
Tilrettelæggelse af mødet den 10. 
december 2015 i Regionsældrerådet. 
Bemærkninger: 
Der er truffet aftale om næste møde, den 10.12.15, 
om situationen på	  hospitalsbyggeriet i Regionen.	  

 
Endelig aftale om indholdet i mødets punkt om 
hospitalsbyggeriet drøftes med forvaltningen. 
 
Efter hovedindlægget omtales følgende: 
 

• Hjemmesiden. 
• Danske Ældreråd 
• Samarbejdet med de øvrige regionsældreråd. 
• Patientinddragelsesudvalget. 
• Konferencen om fælles sundhedshuse. 

 
Forsøgsvis prøves "tilmelding" foretaget ved framelding.  

07. 
Møde om ”Fælles sundhedshuse”. 
Bemærkninger: 
Bente, Inge og Bent deltager i mødet i 
Albertslund om ”Fælles sundhedshuse”. 
Bilag: 

a) Program for ”Dialogmøde om 
fælles sundhedshuse”. 

b) Opsamling af PIU´s tanker om 
fælles sundhedshuse. 

 
Konferencens formål blev drøftet. 
 
I konferencen deltager Inge Jacobsen og Bent Johansen som 
repræsentanter for regionsældrerådet. Bente Clausen 
som medlem af PIU. 
 
Sagen genoptages.  

08. 
Forslag til datoer i 2016 for henholdsvis 
Forretningsudvalgsmøder og møder i 
Regionsældrerådet. 
Bemærkninger: 
Det foreslås, at vi, selvom det nye 
udvidede FU ikke er tiltrådt endnu, 
fastlægger mødedatoerne for 2016. 

 
Datoer for FU: 
7. januar, 31. marts, 16. juni, 24. august, 3. november 2016. 
Møderne afholdes på Regionsgården fra kl. 10.00 til 14.00 
 
Datoforslag til møder i Regionsældrerådet: 
4. februar, 28. april, 1.september og 24.  november 2016. 
Datoerne skal endelig aftales med forvaltningen. 

09. 
Sidste møde i 2015 for 
forretningsudvalget. 

 
Der afholdes frokost for det nye forretningsudvalg torsdag den 
21. januar 2016.  

10. 
Eventuel 1 måneders praktik til projekt. 
Bemærkninger: 
Der er mulighed for at ”ansætte” en 
praktikant til at løse en 1 måneders 
projektopgave for Regionsældrerådet. 

 
Hvis det viser sig muligt at ansætte en praktikant i en 4 ugers 
periode, forsøges det at få gennemført en undersøgelse om 
om køkkenforholdene på regionskommunernes plejecentre.  

11. 
Evt. 

 
Om økonomien: 
Kassebeholdningen er på ca. kr. 21.000. 
Der forventes fremsat et forslag om kontingent for 2016. 

 
 

 
 


