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ÅBEN SAG
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N

SAGSFREMST
ILLING: 
Godkendelse af 
dagsorden.
  
 
INDSTILLING
: 
At dagsorden 
godkendes.

BESLUTNING:
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1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN

SAGSFREMSTILLING: 

Godkendelse af dagsorden.

 
INDSTILLING: 

Det indstilles, at dagsorden godkendes.

BESLUTNING:

Dagsorden til i dag godkendes, dog skal det bemærkes at fremadrettede 
dagsordner skal udsendes senest en uges tid før mødet.

Der var afbud fra følgende personer:

Bent Lystrup Andersen
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2. ORIENTERING 

SAGSFREMSTILLING:

Arbejdsgang for godkendelse af referater, hjemmeside
 
Deltagerliste

Ris/ ros til Fælleskøkkenet, fra juli 2015 til juni 2016

 

BILAG:  1.0 
             2.0
 
INDSTILLING:
  
At Brugerrådet tager orienteringen til efterretning

BESLUTNING:
Referatet skrives fremover under mødet og godkendes ved mødets 
afslutning 
Fremadrettet vedlægges RIS/ROS efter hvert afholdt bestyrelsesmøde til 
orientering. RIS/ROS skal herefter også være et fast punkt fremover på 
Brugerrådet’s møder.
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3.   FÆLLESKØKKENETS PR-MATERIALE

SAGSFREMSTILLING

Bestyrelsen godkendte på mødet d. 21. april 2016, at projektet med udarbejdelse 
af præsentations- og informationsmateriale samt at få udviklet nye 
kommunikationsformer og –metoder til vores brugere kunne igangsættes.

Der er indgået aftale med Lundstrøm Kommunikation og Rådgivning, og første 
udkast til pjece forventes at foreligge ved udgangen af juni eller primo juli måned. 
I processen inddrages visitatorer fra kommunerne via dialog samt interviews.

Herefter arbejdes der på udbygning af den eksisterende hjemmeside med en lang 
række relevante indholdspunkter, så Fælleskøkkenets præsentation af mad og 
service mv. bliver optimeret.

Økonomi; projektet finansieres inden for rammen af overførte midler fra 2015.

Bilag

Indstilling

At Brugerrådet tager sagsfremstilling/orientering til efterretning

Beslutning

Brugerrådet gav udtryk for at det var et godt tiltag, da ældrerådet også har 
opfordret til en forbedring af hjemmesiden. Der vil foreligge mere information til 
næste møde.
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4. NYT FRA KOMMUNERNE

SAGSFREMSTILLING:

 
Nyt fra Guldborgsund Kommune 

Nyt fra Lolland Kommune

 
BILAG: 

INDSTILLING:

BESLUTNING:

Kommende brugerundersøgelser initeres af brugerrådet. Guldborgsund og Lolland 
kommune laver sammen med Fælleskøkkenet et oplæg til et spørgeskema

Lolland Kommune: . Projektleder for ”Mad & Måltider”, Mette Maibom, har primo 
juni været på ’11th Nordic Nutrition Conference’ i Göteborg, hvor Lolland 
Kommunes indsats, og gode resultater, i forbindelse med fokus på underernæring 
hos ældre er præsenteret. 
Som en del af slutrapporteringen, ved udløb af projektperioden, for ”Mad- og  
Måltidspolitikken på Ældreområdet” vil Lolland Kommune ultimo 2016, udsende 
samme spørgeskemaundersøgelser som tidligere til plejeboliger og frit valgs 
området for at sammenligne resultaterne ved start og slut.
Fokus i den resterende projektperiode er ”Måltidet”.
Byrådet i Lolland Kommune har godkendt Værdighedspolitik på ældreområdet.

Guldborgsund Kommune: Guldborgsund Kommune har også afsluttet en 
brugerundersøgelse omkring madkvaliteten m.v., både for frit valg og ikke frit valg 
borgere. Brugerundersøgelserne er vedlagt dette referat. Derudover har 
Guldborgsund Kommune 3 dage i uge 39 en ”Demens-uge” hvor de skal i gang 
med et nyt projekt omkring demenspolitik. Kommunen vil gerne gøre opmærksom 
på at de er en demensvenlig kommune med demenspolitik og demensstrategi. Der 
ses på demensvenlige plejeboliger.
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5. OPGAVER / PROJEKTER

SAGSFREMSTILLING:

Projekt ” Den gode hverdagsmad” 

BILAG:  3.0

INDSTILLING:

At Brugerrådet tager referatet til orientering.

BESLUTNING:

Ifølge det vedhæftede referat til dagsorden er det forslået at 4 til 6 
plejecentre i kommunerne skulle have besøg af konsulenter, som er 
med i sluttilberedning og servering af det varme måltid. Følgende 
plejecentre i Lolland Kommune besøges ultimo juni 2016: 
Bøgevænget i Holeby, Bøgelunden i Horslunde, Skolebakken i 
Nakskov og Stokkemarke Plejecenter.
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6. KOMMENDE MØDER

Der planlægges 4 årlige møder, 2 om foråret og 2 om efteråret

SAGSFREMSTILLING:

Følgende mødedatoer er besluttet:

22. september 2016 kl. 13.00
7. december 2016 kl. 13.00

Forslag til nye mødedatoer 2017

13. april 2017 kl. 13.00
22. juni 2017 kl. 13.00

BILAG:  

INDSTILLING:

Det indstilles til, at ovennævnte mødedatoer besluttes

BESLUTNING:

Følgende datoer er besluttet 11. april 2017 kl. 13.00, idet den 13. april 2017 er 
Skærtorsdag og 22. juni 2017 kl. 13.00
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7.          EVENTUELT

SAGSFREMSTILLING:

Under eventuelt blev der talt om hvor meget tid og hvilken temperatur
maden skal tilbederes på.

Der er yderligere et projekt, som også er startet op ” Det vilde Projekt”. Der har i 
en periode været en elev fra UCSJ, som hedder Alexandra her i Fælleskøkkenet. 
Hun har arbejdet på dette projekt som går ud på at få flere borgere til at spise 
mere vildt.

Årets Vildtret som afholdes på ”Søholt Gods” den 6. november 2016 er opstået 
som et samarbejde mellem Dansk Jægerforbund, tolvmandssektionen i Landbrug 
& Fødevarer og Dansk Skovforening. Årets Vildret er to af tre ben i Fælleskøkkenet 
udviklingsprojekt Jæger til Bord, Vildt fra Sydhavsøerne og at med til at skabe 
focus på egnen PR i kraft af event og folkelig opbakning.

Der er yderligere en projekt som er ved at tage form. Der forsøges at lave 
næringsrig is af rå mælk. Mælken kommer fra Anders Kappel på Falster. 

BILAG: 

 
INDSTILLING:

At Brugerrådet tager orienteringen til efterretning 

BESLUTNING:

Brugerrådet tager orienteringen til efterretning.
Det blev samtidig besluttet at varmetider og temperatur i microovne beskrives i 
informationsmaterialet. 

  


