
 

Referat  
     Sagsnr.: 22-012360 

Mødedato: 14.6.2022 

      Referent: Lykke Thyrrestrup 

Sted/lokale: Quistgårdsvej 4, 4220 Korsør 

 

Deltagere:  

Katja Krane Nymann (leder af Madservice) 

Annette Jørgensen (medlem af Ældrerådet) 

Alf Søhus (medlem af Ældrerådet) 

Frank Helmer Jensen (bruger af madservice, medlem af bruger/pårørenderåd på Quistgaarden 4, 4200 Kor-

sør) 

Vivi Winther (bruger af madservice, medlem af bruger/pårørenderåd på Quistgaarden 4, 4200 Korsør),  

Mie Udengaard (leder af Plejecenter Quistgaarden)  

 

Afbud: Kirsten Rønhoff Hansen (medlem af Handikaprådet) 

 

Fraværende: Repræsentant fra Handikaprådet  

 

Punkter: 

  

1. Præsentation af kostrådsmedlemmerne  

 

2. Forslag til kommissorium for kostrådet, på opfordring af Charlotte Kaaber/opdatering af 

vedtægter  

 

At 1: Drøftet  

Kostrådet drøftede Rådets virke. Hvad har Kostrådets virke været før i tiden, og hvilket virke har 

det/skal det have nu.     

 

Katja Krane Nymann (leder af Madservice) oplyser Kostrådet om hendes nye tiltag for at komme 

tættere på borgerne, om ernæringsnetværket, forslag til muligheden for at deltage på Ældrerådets 

møder, og ønsket om at tale om maden i døgnet, i stedet for kun den varme mad. Katja Krane 

Nymann oplyser rådet om proceduren omkring bestilling og levering af mad fra Madservice.  

  

Der gøres opmærksom på, at Kostrådet er et vejledende organ. Det betyder at: 

- Klager ikke går igennem Kostrådet, men leveres direkte til Madservice, da det er vanskeligt for 

Maservice at reagere på klager som ligger 4 mdr. tilbage i tiden. Kostrådet behandler ikke bor-

gersager.  

- Kostrådet er ikke bestemmende i forhold til retningslinjer på de enkelte plejecentre. 

 

Det er Rådende som skal komme med input til Kostrådets dagsorden.   

  
Beslutning 

At 1: Rådet besluttede at stille forslag til, at Handikaprådet deltager i en afstemning om Kostrådet 

skal fortsætte. Dette stilles som punkt til dagsorden til næste møde.   

 

Rådet ønsker samme dagsorden ved næste møde.  

 

3. Konstituering. Valg af formand og næstformand  

 

Beslutning  

At 1: Udsættes 

 



  

 

  
Side 2/2 

4. Vil der komme prisstigninger, på de nuværende madpriser, grundet prisstigningen på fø-

devarer i samfundet? 
  

Beslutning 

At 1: Udsættes  
 

5. Eventuelt  

 

6. Næste møde 

  

Næste møde: mandag, den 29.8. 2022 kl. 9.30-11.30, Quistgaardsvej 4, 4220 Korsør 

 

 

  


