Revideret referat Ældrerådets konstituerende møde 6. december 2021
Deltagere:
 Inge-Lise Aaen
 Bent Jørgensen
 Birgit Rasmussen
 Lars Erdmann
 Jane Hermansen
 Peter Müller
 Conny Krogh
 Jan Christensen
 Erik Kjørup Andersen
 Sten Brincker
Afbud:
 Ebbe Balck Sørensen

Det nye Ældreråd træder I kraft 1. januar 2022 og er valgt for en periode på 4 år.
I henhold til vedtægterne blev mødet indtil valg af formand ledt af det medlem der
har været medlem af Ældrerådet længst eller hvis der er flere med same anciennitet
af det ældste medlem af rådet = Conny Krogh.
Ældrerådets medlemmer præsenterede sig for hinanden.

Dagsorden:
1. Valg af referent
2. Valg af formand.
3. Valg af næstformand.
4. Valg af sekretær.
5. Valg af kasserer.
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6.
7.
8.
9.

Valg af repræsentanter til Regionsældrerådet (2 medlemmer og 1 suppleant).
Valg af 3 medlemmer til Brugerrådet i Fælleskøkkenet.
Valg af 2 medlemmer til Tilgængelighedsrådet.
Valg af 2 revisorer.
10. Valg af ordstyrer.
11. Eventuelt.
Ad. Punkt 1; Valg af referent.
Konsulent Lene Nørrum, Center for Sundhed & Omsorg blev valg som referent.

Ad. Punkt 2; Valg af formand.
Inge-Lise Aaen blev enstemmigt valgt og overtog ledelsen af mødet.

Ad. Punkt 3; Valg af næstformand.
Bent Jørgensen blev enstemmigt valgt.

Ad. Punkt 4; Valg af sekretær.
Peter Müller blev enstemmigt valgt og Jane Hermansen blev enstemmigt valgt som
suppleant.

Ad. Punkt 5; Valg af kasserer.
Conny Krogh blev enstemmigt valgt.

Ad. Punkt 6; Valg af repræsentanter til Regionsældrerådet (2 medlemmer og 1
suppleant).
Bent Jørgensen og Jane Hermansen blev enstemmigt valgt som medlemmer og Sten
Brincker blev enstemmigt valgt som suppleant.

Ad. Punkt 7; Valg af 3 medlemmer til Brugerrådet i Fælleskøkkenet.
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Birgit Rasmussen og Conny Krogh blev enstemmigt valgt og efter afstemning blev
Ebbe Balck Sørensen valgt som det 3 medlem af Brugerrådet.

Ad. Punkt 8; Valg af 2 medlemmer til Tilgængelighedsrådet.
Lars Erdmann og Jan Christensen blev enstemmigt valgt.

Ad. Punkt 9; Valg af 2 revisorer.
Birgit Rasmussen og Sten Brincker blev enstemmigt valgt.

Ad. Punkt 10; Valg af ordstyrer.
Conny Krogh blev enstemmigt valgt.

Ad. Punkt 11; Eventuelt.
 Efter lidt diskussion blev det aftalt, at Forretningsudvalget består af
Formanden, Næstformanden og Sekretæren.
 Budgetforslag 2022 for arbejdet i Ældrerådet er fremsendt til Guldborgsund
Kommune.
 Der var enighed om, at repræsentanter til ad hoc arbejdsgrupper og/eller
andre fora udpeges løbende.
 Alle medlemmer af Ældrerådet modtager penge til kontorhold, ligesom der
udbetales befordringsgodtgørelse og diæter i forbindelse med deltagelse i
f.eks. konferencer og andre arrangementer.
Peter Müller sørger som Sekretær for, at alle relevante oplysninger på de nye
medlemmer af Ældrerådet bliver tilvejebragt.
 Det aftaltes, at første ordinære møde i det nye Ældreråd afholdes mandag
den 10. januar 2022 fra kl. 9 – 12.
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Lene Nørrum sørger for, at Ældre- og Omsorgsudvalget får besked om mødets
afholdelse, så der forhåbentlig kan deltage en eller flere fra udvalget i den
første halve eller hele time af Ældrerådets møde. Også Centerchef Ida Byrge
Sørensen inviteres til første del af Ældrerådets møde med henblik på en
introduktion til området.
Lene Nørrum sørger også for at bestille mødelokale til mødet, morgenbrød til
alle og den forplejning Ældrerådet i øvrigt plejer at få.
 Inge-Lise Aaen har som Formand opgaven med at lave udkast til dagsorden til
mødet den 10. januar 2022.
Det blev aftalt, at et af punkterne skulle være, hvordan Ældrerådet sikrer sig,
at alle fagudvalgsdagsordener bliver gennemgået.
På mødet skal der også tages stilling til, hvilken forplejning der skal bestilles til
efterfølgende møder i Ældrerådet.

Lene Nørrum, 9. december 2021.
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