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Referat
KOSTRÅDSMØDE
Deltagere

Connie Hyldal, Katja Nymann, Birgit Jørgensen, Belinda Jensen, Susanne Jensen
og Per Christiansen

Afbud

Tove Petersen, Sally Nielsen

Fraværende

Gitte Hansen

Mødedato

12. september 2019 - kl. 12:00 - 14:30

Mødeadresse

Plejecenter Solbakken, Solbakkevej 1, 4220 Korsør

Referat

Dorthe Nayberg

Pkt.

1.

2.

2a

3.

Notat
Velkommen til Birgit Jørgensen.
Vi starter med en kort præsentationsrunde
af alle, da Birgit Jørgensen er nyt medlem i
Kostrådet, derefter
Godkendelse af dagsorden

Opfølgning på forsøgsordning af ekstern
madleverandør v/ Katja

Godkendt. Punkt 2a er tilføjet

Et team af medarbejdere i Slagelse
kommune har arbejdet på en prøvehandling
omkring ekstern madleverandør, hvor man
som et forsøg skulle have leveret mad fra en
eksterne leverandør til et antal beboere på
et plejecenter.
Prøvehandlingen er ikke blevet til noget, da
der ikke er indgået kontrakt med den
eksterne leverandør.

Henvendelse fra en borger v/ Connie

Connie har fået en henvendelse fra en
borger, der spørg om det kan lade sig gøre
at købe varm mad til afhentning om aftenen
på et plejecenter.
Det kan desværre ikke lade sig gøre. Men
alle er velkomne til at søge om madordning,
hvor maden leveres 2 x ugentligt og
kommunen stiller mikroovn til rådighed.

Dialog om Kostrådet i fremtiden v/alle

Kostrådet drøftede fremtiden for rådet. Der
er sket meget på kostområdet de sidste år,
hvor Slagelse kommune har ansat personale
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til at fokusere på kosten på forskellige
vinkler.
Kostrådet aftalte, at hvis ikke der er nogle
punkter til mødet, bliver det annulleret. Hvis
mødet annulleres taler Connie, Katja og
Dorthe sammen og eventuelle
informationer bliver sendt ud til kostrådet
pr. mail.

4.

Dato for næste Kostrådsmøde
Jf. vedtægternes § 4

5.

Evt.

Dato: tirsdag 5. november 2019
Sted: Stillinge Plejecenter, Stillingevej 48
kl. 12.00- 14.30
Punkter til næste møde:
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