
 

Referat  

 

Mødedato: 31.8.2022     Sagsnr. 22-012360  

      

Sted/lokale: Quistgårdsvej 4, 4220 Korsør                     Referent: Lykke Thyrrestrup 
 

Deltagere:  
Katja Krane Nymann (leder af Madservice)  

Annette Jørgensen (medlem af Ældrerådet)  

Alf Søhus (medlem af Ældrerådet)  

Susanne Jensen (medlem af Handikaprådet) 

Frank Helmer Jensen (bruger af madservice, medlem af Bruger- og Pårørenderåd på Quistgaarden 4, 4200 
Kor-sør)  

Sekretær: Lykke Thyrrestrup 

 

Afbud: 
Vivi Winther (bruger af madservice, medlem af Bruger- og Pårørenderåd på Quistgaarden 4, 4200 Korsør),  

Mie Udengaard (leder af Plejecenter Quistgaarden) 

Kirsten Rønhoff Hansen (medlem af Handikaprådet) 

 

Fraværende: 

1 Medarbejder fra køkkenerne  

1 medarbejder fra plejen  

2 repræsentanter fra Bruger- og Pårørenderådene  

 

 

Punkter:   

1. Præsentation af medlemmer  

 
Susanne Jensen afløser Kirsten Rønhoff Hansen fra Handikaprådet. 
 

Vivi Winther (bruger af madservice, medlem af Bruger- og Pårørenderåd på Quistgaarden 4, 4200 Korsør) 
ønsker ikke længere at være medlem af Kostrådet.   

Mie Udengaard (leder af Plejecenter Quistgaarden) ønsker pt. ikke længere at være medlem af Kostrådet.  

  
 

Rådet tilkendegiver dilemma for pårørende at deltage i møderne, da møderne ligger udenfor arbejdstiden.  

 



  

 

  
Side 2/2 

Katja Krane Nymann oplyser, at hun pt. ikke kan stille med en medarbejder til rådighed, grundet manglende 

ressourcer. 

Frank Helmer Jensen tilbyder at spørge sin datter, om hun vil deltage i pårørenderådet.  

 

Katja Krane Nymann oplyser Kostrådet om hendes nye tiltag for at komme tættere på borgerne, forslag til 
muligheden for at deltage på Ældrerådets og Handikaprådets møder, og ønsket om at tale om maden i døg-
net, i stedet for kun den varme mad. Katja Krane Nymann oplyser rådet om proceduren for modtagelse af 
mad fra Madservice.  

 

Katja Krane Nymann ønsker mere kontinuerligt at tale med brugerne af madservice end hvad kostrådet kan 

tilbyde på nuværende tidspunkt. 

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 Ma-

service at reagere på klager som ligger længere tilbage i tiden. Kostrådet behandler ikke borgersa-
ger.  

• Kostrådet er ikke bestemmende i forhold til retningslinjer omkring hvornår maden serveres og hvor-
dan på de enkelte plejecentre  

 

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

Frank Helmer Jensen ønsker at Katja/madservice kommer på besøg igen på plejecenteret. Det havde været 

en rigtig god oplevelse, og han synes at det var rart, at medarbejderne fra madservice havde været lydhøre 

overfor forslag fra brugerne af madservice.  

Katja Krane Nymann fortæller, at hun gerne stiller op til Bruger- og Pårørenderådets møder, og fortæller om 

maden. 

 
 
 
 

2. Afstemning om Kostrådets fortsættelse  

 
Der er opbakning til, fra alle stemmeberettiget parter om, at Kostrådet skal fortsætte sin eksistens. 

 
 
 
 

3. Forslag til kommissorium for kostrådet  

At 1: Drøftet 

De nuværende vedtægter for Kostrådet er godkendt i Omsorgsudvalget d. 21. juni 2010.  

Kostrådet drøftede Kostrådets virke.  

Katja Krane Nymanns input til kommissorium  

• Baggrunden for Kostrådet 

• Formålet med Kostrådet 

- Bindeled mellem borgere, madservice og plejecenter 

- Talerør for borgerne   



  

 

  
Side 2/2 

- Kostpolitikken bliver overholdt og borgerne bliver inddraget 

• Beskrivelse af succeskriterierne for Kostrådet 

• Beskrivelse af Kostrådets primære opgaver 

• Beskrivelse af økonomi og begrænsninger 

• Beskrivelse af Kostrådets organisering 

• Beskrivelse af ressourcer  

• Kriterier og mål for evaluering, samt årshjul  

Repræsentanter fra Ældrerådet udarbejder forslag til kommissorium til næste møde. 

Ældrerådet overvejer hvordan de vil skaffe medlemmer til rådet.  

 

 

 

4. Øvrig  

 

Katja Krane Nymann gør rede for hvad hun har gjort for at få medlemmer til rådet. 

Der er sendt invitation ud til plejecentrenes klyngeledere flere gange.   

 

 

 

Beslutning  

At 1: Rådet besluttede at stille følgende punkter til dagsorden til næste møde.  

• Kostrådet gennemgår og drøfter Ældrerådets indhold til kommissorium 

• Ældrerådet redegør for, hvordan de vil skaffe medlemmer til Kostrådet  

• Rådet indstiller til, at der ved næste møde er valg til formand til rådet. 

 

Næste møde: d. 1.11.2022 kl. 9-11 på Quistgårdsvej 4, 4220 Korsør 

 

 
 

 

 


