
 

Ældrerådet i Lejre Kommune 
 

 

Lejre Kommune    26. november 2018. 

Møllebjergvej 4    J.nr.: 18/6255 

4330 Hvalsø 

Att.: Overassistent Janie Bitsch 

Sekretariat & Jura 

Ældrerådet har med tak modtaget kommunens e-mail af 12. november 2018, bilagt oplæg til nye 

fælles vedtægter for Beboer- og Pårørenderådene på plejecentrene samt protokoludskrift af USSÆ’s 

møde den 7. november 2018.  

I den anledning afgiver Ældrerådet følgende høringssvar til oplægget til nye fælles vedtægter: 

 

Det er en overordentlig god idé med fælles vedtægter for Beboer- og Pårørenderådene på de tre 

plejecentre i Lejre Kommune, ikke mindst ud fra den betragtning, at de må antages at have det 

meste til fælles, herunder ønsket om de bedst mulige forhold til gavn og glæde for beboere der bor 

på Plejecentrene i Lejre Kommune. 

 

Det foreliggende udkast til nye fælles vedtægter for alle tre plejecentre synes at dække alle de 

forhold, som må anses for væsentlige for, at rådene kan virke efter fælles retningslinjer. Der er dog 

et par detaljer, som Ældrerådet gerne vil pege på som mulige tilføjelser til vedtægterne, idet det vil 

skabe klarhed i nogle situationer, hvor netop klarhed er af afgørende betydning: 

 

I § 6, stk. 2, synes vi, at der mangler noget tekst om, hvem der leder møderne. Det er normalt 

formanden, i dennes fravær næstformanden, der er mødeleder. Det bør fremgå af bestemmelsen. 

Det bør også fremgå, hvem der leder det konstituerende møde, indtil formand er valgt. 

 

Hvis et budgethøringsmøde afholdes som et fællesmøde for de tre Beboer – Pårørende råd, bør det 

fremgå af vedtægten, hvem der leder mødet, eller eventuelt hvordan mødeleder vælges eller 

udpeges. 

 

I § 6, stk. 5, sidste afsnit, foreslår vi, at teksten udvides med ordene: ”eller næstformand”, så hele 

teksten lyder: ”Udtræder formanden eller næstformanden af rådet, konstituerer rådet sig med ny 

formand eller næstformand, på næstkommende møde.” 

 

Også her vil det være en god ide at afklare, hvem der leder mødet ved formandens udtræden. Derfor 

foreslår vi følgende tilføjelse til § 6, stk. 5: ”Ved formandens udtræden leder næstformanden det 

næstkommende møde.” 

I Ældrerådet ser vi frem til at være repræsenteret i de tre Beboer – Pårørende råd fremover. 

 

Med venlig hilsen 

Kirsten Kornval 

Formand   

Ældrerådet i Lejre Kommune. 


