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1.    Godkendelse af dagsorden 

 

Afbud fra May-brit Horst 

 

Fremstilling: 

 

Godkendelse af dagsorden 

 

Indstilling: 

 

At dagsorden godkendes 

 

Beslutning:  

Dagsorden er godkendt af medlemmerne 
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2.      Projekt ”SeniorNET- Når mad og mennesker mødes.” 

 Fremstilling: 

 Den 19. juni 2017 

På mødet i projektgruppen d. 24. februar, hvor ældrechefer fra begge kommuner 

 medvirkede, blev en foreløbig plan lagt. Der arbejdes nu på en kursusplan med et 

 kursusindhold målrettet to områder; dels skal SOSU hjælpere og assistenter klædes på til at 

 spotte de ensomme og dels skal de frivillige have uddannelse til at indgå i projektet. 

 Projektet er godt i gang, kurser og aktiviteter er ved at blive udviklet. 

 Fælleskøkkenet indgår i projektet med gode erfaringer fra ”Den Gode Hverdagsmad”, der 

 handler om at skabe måltider gennem sikring af kvalitet i råvarer og udstyr til at skabe 

 måltiderne med. For Fælleskøkkenets side, er der et rigtig godt samarbejde med madskolen i 

 Sakskøbing, hvor en del af den madfaglige undervisning vil foregå. Det forventes at de første 

 kurser for ”hjemmekokkene” løber af stablen inden sommerferien. 

Den 21. september 2017 

Projektet er nu så langt, at en del plejepersonale fra kommunerne har deltaget i kurser med 

det formål at kunne identificere ensomme ældre som kan få glæde af deltagelse i projektets 

aktiviteter.  

Der er fundet og uddannet det første hold af ”hjemmekokke”, de frivillige som tager ud til 

ældre i deres hjem og sammen med de ældre tilbereder et dejligt måltid som danner 

rammen for en god snak og et godt samvær. De første hjemmekokke forventes at drage ud i 

løbet af efteråret. 

Fælleskøkkenet bidrager med bestilling og pakning af råvarer til middagen. Ligesom det 

køkkengrej der skal anvendes administreres af Fælleskøkkenet. 

Derudover bidrager Fælleskøkkenet med arrangementer som skal bringe ældre sammen, det 

kan fx være besøg i Fælleskøkkenet, hvor is-fremstilling er omdrejningspunktet, eller 

anretning med pift og pynt. 

 Indstilling: 

 At Brugerrådet tager orienteringen til efterretning. 

 

Beslutning: 

Brugerrådet har taget indstillingen om orientering af projektet til efterretning  
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 3.     Brugerundersøgelser 

 

 Fremstilling:  

 Den 19. juni 2017 

Påbegyndelse af udarbejdelse af fælles brugertilfredshedsundersøgelse for Lolland 

kommune og Guldborgsund kommune, har afventet politisk behandling og godkendelse af 

Lolland kommunes brugerundersøgelse og afslutningsrapport fra 2016.  

 Fælleskøkkenet har primo april 2017 haft indbudt til det første møde i gruppen. Det vil være 

 relevant at der foretages brugertilfredshedsundersøgelser i løbet af oktober/november 

 2017. 

Den 21. september 2017 

Der har været holdt møde med repræsentanter fra begge kommuner for at sikre at 

kommunernes ønsker til undersøgelsen imødekommes. Der arbejdes i skrivende stund på at 

samordne de to kommuners tidligere spørgeguides, således at man sammenligne årets 

brugertilfredshedsundersøgelse med tidligere års og dermed følge udviklingen. Dertil 

kommer, at i forbindelse med projekt ”Bord Dæk Dig” er der også behov for viden fra 

brugerne, dette vil blive forsøgt at indordne i den kommende brugerundersøgelse, således 

at borgerne kun ulejliges en gang med spørgeskemaer. 

Der vil på mødet blive givet en yderlig aktuel mundtlig status for 

brugertilfredshedsundersøgelsen. 

Det er et ønske at brugerrådets repræsentanter vil være ”prøveudfyldere” af vores 

prototype undersøgelsesskema. 

 Indstilling: 

At Brugerrådet vil være testere af prototypen af undersøgelsesskemaet og tager 

orienteringen til efterretning. 

 Beslutning: 

Brugerrådet vil gerne være testere af prototypen af undersøgelsesskemaet og tager 

orienteringen til efterretning. 

Brugerrådet fandt det formålstjeneligt at der svares på, om der er hjælp til udfyldelsen af 

spørgeskemaet og hvem der har bistået i brugerundersøgelsen, herunder: pårørende, SOSU, 

eller om Borgeren selvstændigt har udfyldt spørgeskemaet. 
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4.   Projekt ” Bord dæk dig.” 

  

 Fremstilling:  

 Den 19. juni 2017 

Såvel Folkesundheds- og omsorgsudvalget i Guldborgsund Kommune og ældre og 

 sundhedsudvalget i Lolland Kommune har godkendt at kommunerne kan medvirke i 

 projektet ” Bord dæk dig- bedre mad til ældre” med Fælleskøkkenet og Aalborg  universitet 

 som samarbejdspartner. Projektet skal fremme trivsel hos ældre i eget hjem ved 

 optimering af æstetikken og teknologien i madservice. Projektet hvor der er modtaget lige 

 knapt 12 millioner kroner er så småt startet op og løber i en 3 årig periode. Der gives en kort 

 orientering. 

Den 21. september 2017 

Projektet er i gang og styregruppen holdt sit første møde den 31. august, hvor Lolland 

kommune er formand. Herefter er projektorganisationen i gang med detailplanlægningen af 

projektet delelementer. Der pågår en stor del dataindsamling og en af de vigtige 

dataindsamlinger er brugerundersøgelsen, som bl.a. skal afdække helt essentielle behov og 

krav til emballagen hos brugeren, dernæst skal undersøgelsen også give nogle svar på ønsker 

til emballagen og dens muligheder. Spørgeskemaet vil være den kvantitative del, hvor 

brugerne bliver inddraget, det vil også være nødvendigt med en mere kvalitativ del, hvor der 

vil komme interviewer ud og tale med brugerne. 

I Fælleskøkkenet vil der ligeledes blive vurderet på ønsker og muligheder. Fælleskøkkenet 

har fx ønske om at kunne pakke madpakker anderledes, så de enkelte komponenter kan 

holdes adskilt og meget andet. 

  

Indstilling 

 Orienteringen tages til efterretning. 

 Beslutning 

Brugerrådet tager orienteringen til efterretning. Der stilles spørgsmål ved, hvordan borgerne 

peges ud. Dette løsningsforslag er på idebasis med brug af vores kontakter som chauffører 

og kundeservice center.  
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  5.  Den nye fødevareaftale 2017 

 

 Fremstilling: 

 Der blev den 8. august 2017 skrevet kontrakt med ny fødevareleverandør. Det blev firmaet 

 Dansk Cater som der vandt udbuddet og som der efterfølgende blev skrevet kontrakt med. 

En del af udbuddet var at beskrive udvikling, således at Fælleskøkkenet kan anvende en 

højere grad af lokal produceret fødevarer, hvilket er et stor ønske fra flere sider og i tråd 

med Fælleskøkkenets vision. 

Det bliver ikke kun et udviklingsprojekt for leverandøren, det kommer i ligeså høj grad til at 

betyde udvikling i Fælleskøkkenet og hos interessenterne. Målet er at borgene kan opleve at 

få serveret en del af de mange gode råvarer som findes på sydhavsøerne. 

 

 

 Indstilling: 

 Orienteringen tages til efterretning 

 Beslutning 

Burgerrådet har taget orientering til efterretning. Med bemærkning af manglende præcision 

fra leverandøren i Lolland kommune. 

Kontrakten løber fire år med mulighed for forlængelse, såfremt leverandøren lever op til 

kravet om udvikling i øget brug af lokale fødevare. 
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 6. Nyt fra Lolland Kommune 

 

 Sagsfremstilling: 

 Nyt fra Lolland Kommune 

 Henrik Jacobsen orienterer: 

Opfølgning på menuvalgsløsning og tester den året ud. Et center bestemmer for alle 

centrene. En udfordring i Fælleskøkkenet, da nogle af retterne bliver meget store. 

Bemærkningerne fra den negative afdeling er forstummet. De får hvad de gerne vil have. 

Der er snakket på dialogmøde om det eventuelt skal være distrikt opdelt.   

Projekt ”Den gode Hverdagsmad”: Første hold har været på kursus forløb ved brug af AMU. 

Der er positive tilbagemeldinger fra medarbejderne. 

 Planlægning af julen foregår som tidligere.  

Ros til Fællekøkkenet for udvalget af grønsager.   

  

 Indstilling: 

 At Brugerrådet tager orienteringen til efterretning. 

 

 Beslutning: 

Brugerrådet har taget orienteringen til efterretning. 
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 7.     Nyt fra Guldborgsund Kommune 

 

 Fremstilling: 

 Nyt fra Guldborgsund Kommune  

 Birthe Munch orienterer: 

Projekt ”Den gode hverdagsmad”: Der er sket meget og kurserne er rigtig gode. Det giver en 

fællesforståelse med udveksling af erfaringer mellem Fælleskøkkenets medarbejdere, 

kommunerne imellem samt plejecentrene.  

Projekt ”SeniorNet - Når mad og mennesker mødes”: Frivilligkoordinatorerne er tovholder 

og laver løbende opfølgning. Der sker noget på den gode måde med borgerne.  

 

 Indstilling: 

 At Brugerrådet tager orienteringen til efterretning 

 

 Beslutning: 

Brugerrådet at taget orienteringen til efterretning  
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 8.       Kommende møder 

 

 Fremstilling: 

 Nedenstående mødedatoer er aftalt 

 
 Onsdag 6. december 2017 kl. 13.00 (afslutning og goddag til nye medlemmer) 
 Torsdag 3. maj 2018 kl. 13.00 
 
 Forslag til ny mødedato: torsdag den 13. september 2018 
 

 
 Indstilling: 
 
 At Brugerrådet beslutter og godkender forslaget til ny mødedato i 2018. 
 

 
 Beslutning: 
 

Brugerrådet godkender datoerne.  
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