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Referat
KOSTRÅDSMØDE
Deltagere

Alf Søhus, Belinda Jensen, Connie Hyldal, Katja Nymann, Susanne Jensen, og
Sally Nielsen.

Afbud

Tove Petersen, Gitte Hansen og Anne Lawaetz

Fraværende
Mødedato

19. april 2018 - kl. 12:00 - 14:00

Mødeadresse

Plejecenter Smedegade, Smedegade 32, 4200 Slagelse

Referat

Dorthe Nayberg

Pkt.
1.

Notat
Godkendelse af dagsorden

Godkendt
Bente fortalte om Spisevenner.
Projektet startede i foråret 2017.
Der er 5 frivillige i arbejdsgruppen.
Der er pt. 8 spise-vennepar.

2.

Bente Nørgaard fortæller om projekt
”Spisevenner”

Det er en udfordring at få ansøgninger
fra egnet borgere/hjem og at finde
spisevenner og efterfølgende er det en
udfordring at parrene bliver sammen.
Der er oplevet succes med, at parrene
kender hinanden i forvejen.
Der er i starten af året sendt
orienteringsmail ud til alle ledere om
projektet.
Dorthe sørge for at alle relevante
områder får brochuren ”Få en Spiseven”
med fokus på at aflevere brochuren til
relevante hjem/borgere.

3.

Kostrådets fokuspunkter i år.
Til mødet i dag skal alle have tænkt over,
hvad de syntes, at Kostrådet skal have fokus
på i dette år.
(Dialog i gruppen)
Side 1 af 3

Det blev besluttet, at Kostrådet det
kommende år vil arbejde med om der er
et evt. behov for at udarbejde
retningslinjer for, hvordan Slagelse
kommune sikre sig at hjemmeboende

borgerne får den rette kost både nu og i
fremtiden.
Såfremt behovet er der, vil Kostrådet
forsøge, at få et samarbejde med Mette
Darholt, diætist i Slagelse kommunen,
om det videre arbejde og hvem der kan
udarbejde sådanne retningslinjer.
På næste møde vil Kostrådet gennemgå
brugerundersøgelsen, ud fra en
vurdering af denne vil Kostrådet drøfte
om det ville være en god ide, at lave en
drejebog for ”Det gode måltid” hvordan gør vi det gode endnu bedre.
Samtidig undersøger alle, hvad Kostråd i
andre kommuner beskæftiger sig med,
så vi kan hente inspiration til, hvad vi
kan arbejde med.
4.

Planlægning af møder & indhold for 2018
(Dialog i gruppen)

5.

Gennemgang/orientering af
brugerundersøgelsen (Katja)

Se pkt. 3

Undersøgelsen var ikke færdig. Punktet
kommer på dagsorden til næste møde.

6.

Intet nyt.
Status på Værdighedsmidler - Indsatsen om
Punktet kommer på dagsorden til næste
Kost og ernæring (Katja)
møde.

7.

Det er aftalt at der kommer en annonce
i Søndagsavisen og Skælskør/Korsør
Posten, der fortæller kort om, hvad
kostrådet er og med henvisning til vores
hjemmeside.
Dorthe havde et oplæg med til en
annonce, der ikke blev godkendt.
Dorthe arbejder på en nye annonce.

8.

Hvordan kan/skal Kostrådet profilere sig
(Dialog i gruppen)

Dato: 23. august 2018 kl. 12-14
Sted: Plejecenter Bjergbyparken
Punkter til næste møde:

Dato for næste Kostrådsmøde
Jf. vedtægternes § 4

•
•

Side 2 af 3

Gennemgang/orientering af
brugerundersøgelsen (Katja)
Status på Værdighedsmidler –
Indsatsen om Kost og ernæring
(Katja)

•

•

9.

Evt.

Side 3 af 3

Evt. igangsætning af et
samarbejde med Mette Darholt i
forhold til retningslinjer for,
hvordan Slagelse kommune sikre
sig, at hjemmeboende borgere
får den rette kost både nu og i
fremtiden.
Gå på andre kommuners
hjemmesider for at se om vi kan
læse noget om, hvad deres
Kostråd beskæftiger sig med.

