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Referat
KOSTRÅDSMØDE
Deltagere

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

Afbud
Fraværende

Gitte Hansen og Per Christiansen

Mødedato

3. april 2019 - kl. 12:00 - 14:30

Mødeadresse

Plejecenter Lützensvej, Quistgårdsvej 4, 4220 Korsør

Referat

Dorthe Nayberg

Pkt.

Notat

1.

Godkendelse af dagsorden

Godkendt

2.

Præsentationsrunde. Da Per er nyt
medlem i kostrådet, laver vi en kort
præsentationsrunde

Udgik

3.

Valg af ny formand. Da Alf ønsker at
stoppe for formand skal der vælges
en ny formand. Alf vil fortsat være en
del af Kostrådet.

Nuværende formand, Alf Søhus foreslår
Connie Hyldal. Connie blev valgt og takker for
valget.
Det blev drøftet om Kostrådet skulle deltage i
Sundhedsugen. Ud fra tidligere erfaringer,
mener kostrådet ikke, at det giver værdi, at
deltage i Sundhedsugen. Målgruppen for
Kostrådet vil helt overordnet ikke komme til
Sundhedsugen.

4.

Udarbejdelse af plan for de vedtaget
emner for 2019 (Alle). Der skal laves
en plan for, hvad Kostrådet ønsker at
arbejde med i den kommende tid.

Kostrådet undrede sig over dagsordenpunktet
fra Forebyggelses- og Seniorudvalget den 2.
april 2019 pkt. 7 ”Forsøgsordning – a´ la carte
menu fra privat leverandør på Plejecenter
Lützensvej”.
Kostrådet undre sig over, at de ikke har hørt
noget om dette emne. Nogle af kostrådets
medlemmer er også en del af Ældrerådet og
der har de heller ikke hørt om
dagsordenspunktet.
Kostrådet er bekymret over om borgerne får
den rette kost- og ernæringsform ved brug af
privat leverandør.
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Slagelse kommune arbejder på nuværende
tidspunkt rigtig meget med emnet ”Kost og
ernæring” i plejen. Kostrådet undre sig over at
man arbejder med Kost og Ernæring og
samtidig laver forsøgsordning med privat
leverandør af madlevering.
Derudover er der blevet projektansat en
diætist og en ergoterapeut i 2019 af
værdighedsmidler, der skal ud på
plejecentrene og observere borgerne i
forbindelse med kost og ernæring.
Kostrådet har aftalt at repræsentanterne fra
Ældrerådet i Kostrådet tager det med på det
næstkommende Ældrerådsmøde.
Susanne Jensen har på eget initiativ rettet
henvendelse til Ann Sibbern fra Forebyggelsesog Seniorudvalget pr. mail. Mail fra Susanne
Jensen til Ann Sibbern er vedhæftet dette
referat. Susanne Jensen afventer stadig svar
fra Ann Sibbern.
Kostrådet har valgt at arbejde med følgende
emner i 2019:
- Mad & Ernæring
- Opfølgning på Mad- og Måltidskonceptet
samt værtinderollen

5.

Dato for næste Kostrådsmøde
Jf. vedtægternes § 4

6.

Evt.

Dato: 3. juni 2019, Plejecenter Solbakken kl.
12. 00
Sted: Punkter til næste møde:
 Besøg af Ernæringsteamet
 Opfølgning på Forsøgsordning – a´ la
carte menu fra privat leverandør på
Plejecenter Lützensvej”.
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