
Referat Ældrerådsmøde 13. februar 2023 kl. 9 - 13.  

Afbud        : Kathrine 
Deltagere  : Bob, Ida, Inge – Lise, Conny, Jane, Birgit, Jan, Erik, Ebbe, Lars, Bjarne, Bent 
og Peter. 
1. Møde med inviterede gæster fra Udvalget for Ældre og Omsorg og administrationen. 

1.a. Formand Bob Richard Nielsen og næstformand Kathrine Bønnes 

Tilbygning CHR til godkendelse i Ældre og Omsorg hvornår - høring ældrerådet. 
Det var en afslutningsdrøftelse af budget m.v. 

Ny boligpolitik får ældrerådet en deltagelses plads. 
Der er afholdt temamøde i udvalget med drøftelse af hvad vi har og hvor vil man hen i 
kommunen i de kommende år. Udvalget har lavet udkast til visioner for fremtiden. Der inviteres 
til et borgermøde 9. marts 2023 kl. 16 i byrådssalen. Herefter vil der komme nærmere om hvilke 
ad hoc-udvalg m.v. man vil igangsætte.  

Salg af ældreboliger i Væggerløse 
Det er ikke ældreboliger på nuværende tidspunkt, men var i Sydfalster kommunes tid tiltænkt at 
skulle være ældreboliger. Dette punkt hører under Klima -, miljø – og teknik.  

Status på aktiviteter for sårbare ældre udenfor plejehjem der finansieres af klippekort. 
Der pågår drøftelser mellem det politiske og administrationen om hvordan dette skal udmøntes. 
Implementering tager tid, idet flere medarbejdergrupper er involveret.  

Status på åbne mødesteder - ensomhed, madordning og sårbare ældre derude. 
Der er ved at komme gang i mødestederne bl. a. med involvering af frivillige.  

Første udvalg var tilegnet børn og unge. Det andet §17 stk. 4 udvalg bliver socialt udsatte og 
herefter ældre og omsorg, sidste år i valgperioden.  

Der blev forelagt en rapport fra Styrelsen for patientsikkerhed med bemærkninger om mangler 
ved medicindosering på et af kommunens plejecentre. Administrationen er opmærksom på 
”problematikken” og følger op på den type rapporter og tager om nødvendigt action.   

1.b. Centerchef Ida Byrge Sørensen. 

Små aktiviteters fremtid der før havde til sæde i Seniorklubben, møde afholdt om 
problematikken. 
Der har været en god dialog om hvad der kommer til at ske i fremtiden. Herunder fælles 
forståelse af vigtigheden af kommunikation, når der sker ændringer. 

Bruger / pårørende inddragelse på plejecentre. 
Udvalget har haft en drøftelse og kan nok ikke finde en fællesnævner. Det vurderes, at der er 
forskellige behov og vurdere om en dialoggruppeløsning kunne være brugbar.  

1.c. Hanne Nielsen Økonomiafdelingen. 

Orientering om budget 2023 alt relateret til ældre og omsorg. 
Der er et samlet budget for 2023 på 1.046 mio. dkk. inden for Ældre og omsorg. Ældrerådet fik 
en god gennemgang af dels tilblivelsen af budgettet, dels hvordan de økonomiske resultater for 
2023 budgettet sluttede. Der bliver i de følgende år nogle udfordringer med at få budgettet til at 
hænge sammen, dels på grund at indtægtsstigning på ca. 2 % mod en forventet stigning i 



omkostninger på op mod 5 % om året. Herudover kan der komme yderligere omkostninger på 
grund af stigningen i den omfattede aldersgruppe.  

2. Godkendelse af dagsordenen. 
Godkendt med tilføjelser 

3. Godkendelse af referat fra 16. januar 2023 
Godkendt 

4. Orientering samt beslutninger om ikke afsluttede sager. 

4. a. Planlægning af Seniorfestival, hvorledes griber vi det an. 
Der aftales nærmere med Vordingborg og Lolland Ældreråd m.fl., hvorledes afviklingen skal ske 
– kan evt. ske på mødet den 13. marts. Der var enighed om, at pakke 3 gav bedst mening og vil 
derfor blive reserveret.  

4. b. Rettelser og bestilling af en ny folder. 
Der bestilles nye foldere med tilføjelse af nyt ældrerådsmedlem, samt tekstrettelser. Og tilføjelse 
af telefonnumre. Pris på genoptryk undersøges og herudfra tages beslutning om hvor mange 
der skal genbestilles. Det forventes at 500 – 1000 er tilstrækkeligt til den resterende del af 
valgperioden.  

4. c. Værdighedspolitik godkendt. 
Godkendt og det følges op, at den revideres igen om et år.  

4. d. Orientering af bevilling af tilskud ifølge serviceloven §18 og § 79. 
Ældrerådet har været med inde over vurderingerne. Der er drøftelser taget beslutning om hvem 
der skal have tilskud. Der er lavet en oversigt over hvem der har fået tilskud.  

4. e. Referat af 23. januar regionsældrerådsmøde. 
Oplæg vedr. tidlig opsporing og den svenske model, ligeledes et oplæg med titlen ”snart er vi 
alle patienter”. Generelt gode orienteringer, dog ikke så meget nyt vedr. den svenske model.  
Forslag til emner på næste temamøde i regionen efterlyses.  

4. f. Tilmelding til repræsentantskabsmøde 3.maj 2023 og temamøde den 4. maj 2023. 
Ældrerådet tilmelder 7 til begge dage. Kørsel aftales i aprilmødet.   

4. g. DanDomain afmelding 
E- mailadresse, hjemmeside m.v. var forholdsmæssig for dyr og blev ikke anvendt er derfor 
opsagt.  

4. h. Høringssvar Urologi produkter. 
Høringssvar afsendes d.d. 

4. i. Dialogmøde i Ballerup for næstformand og formand. Emner ny ældrelov, mærkesager, 
samarbejde samt indflydelse og kommende arrangementer, bilag tilsendt. 
De enkelte ældrerådsmedlemmer kan få god orientering ved at gennemse materialet.  

4. k. Fællesmøde den 13. marts 2023 kl. 13 til 15 med inviterede gæster fra foreninger samt 
ældreråd, invitation er udsendt. 
Der er kommet tilbagemelding fra Ældresagen i Nykøbing, men koordinationsudvalget har ikke 
modtaget invitation og får derfor eftersendt invitationen. Mødet afholdes i byrådssalen.  

4. l. Tilmelding til temadag 8. marts 2023 i Ringsted har fundet sted, har alle fået deres 
bekræftelse.  
Ældrerådet deltager med 6 personer.  



4. m. Seniorevent 12. maj 2023.  
2 personer tilmeldes til paneldebat ”Det gode seniorliv i Guldborgsund”. Men alle er velkomne til 
at deltage i arrangementet.  

 5. Orientering samt beslutninger fra formanden: 

5. a. Generel samtale om ældrerådets planlægning af møder og dagsordener, skal 
administrationen overtage referater og dagsordener.  
Dagsorden udarbejdes ca. en uge før møderne. Sekretærfunktion fortsætter som hidtil. Der blev 
indstillet til at holde sig til dagsorden og ikke for meget tale udenom. 

5. b. Ida vil orientere os om Folkesundheds Centrets aktiviteter i vores april møde 10.00 til 
10.30. 

 5. c. Erik Lagerfeldt er inviteret og kommer til april mødet 10.30.   

 5. d. Svar modtaget fra Borgmester Simon Hansen angående DLG-grunden. 
Grunden er privatejet og ældrerådet har ikke umiddelbart mulighed for at blive inddraget i 
forbindelse med planlægningen.   

 5. e. Orienteringsmøde for pensionerede BULP-medlemmer om Ældrerådet afholdt den 25. 
januar for 21 personer.  
Formanden har afholdt et godt møde med information til deltagerne om hvad vi laver i 
ældrerådet og hvilke muligheder vi har for at påvirke beslutninger i udvalget m.v. 

  6. Orientering samt beslutninger fra øvrige medlemmer. 

6. a. Lars orienterer om Facebook. 
Interessen for at følge os er faldet lidt.   

  6. b. Teknik, Klima og Miljø. 
Det kan konstateres, at der er meget aktivitet på byggeområdet, men ikke særlige punkter til 
behandling i ældrerådet.  

6. c. Økonomi og budgetter. 
Se punkt 1.c.  
 

  6. d. Socialsektoren. 
Ingen bemærkninger 
 
  6. e. Fagudvalg.  
Ingen bemærkninger 
 
  6. f. Trafiksikkerhedsråd 
 Ingen bemærkninger 
 
 6. g.  Økonomi ved kasserer 
Dokumentation for tegningsret m.v. er fremsendt til Nordea. Økonomi 2023 følger budget.  
 

7.Eventuelt. 

8. Næste møde 13. marts 2023 (forlænget møde). 

Peter Müller 
referent 


