
Referat ældrerådsmøde 16. januar 2023 kl. 9 -12.  

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. 

  a. Formand Bob Richard Nielsen, næstformand Kathrine Brønnes. 

Refleksion på 2022. 
Udvalget har været rundt for at se samtlige institutioner m.v. i kommunen. Åbne 
mødesteder, cafeer og klippekort har stået på dagsordenerne i det forgangne år. Fra 
ældrerådet var der kritiske bemærkninger specielt vedrørende aktiviteter i Lindehaven og 
den bemanding, der er besluttet, som ikke vurderes at være tilstrækkelig. Det blev 
tilkendegivet, at kommunen er inde i en proces, som ikke afsluttet og at der er stort pres 
på for at få opgaverne løst.  

Planer for 2023. 
Temadag vedrørende fremtidig boligstruktur afholdes i januar. I marts vil der være en 
temadag for udvalget med drøftelser om alt indenfor madordning m.v. Der bliver fokus på 
velfærdsteknologi i løbet af foråret. Seniorevent afholdes den 12. maj 2023 i 
Nykøbinghallerne med bl.a. fokus på sundhed, ensomhed og politik vedr. ældre, samt et 
underholdningsprogram om eftermiddagen. I juni sker der opfølgning på åbne 
mødesteder. I efteråret tages der hul på budgetdrøftelser. Der kigges ind i øget 
anvendelse af klinikker, herunder medicinhåndtering. Der vil fortsat være fokus på at få 
borger / pårørende involveret mere på plejehjemmene.  

Har I faste punkter I ønsker vi diskuterer i år. 
Der henvises til ovenstående. 

Ny boligpolitik bliver ældrerådet inviteret til at deltage i møderne. 
Der forventes en tilbagemelding efter temamødet og ældrerådet ser frem til at blive 
involveret.  

Senior- temadag den 12. maj med fokus på det gode ældreliv – se ovenfor og nærmere 
følger, når endeligt program er fastlagt.  

Fælleskøkkenet budget. 
Budget er godkendt og ser i det store og hele ud til at balancere.  

Små aktiviteters fremtid der bør have til sæde i Seniorklubben. 
Spørgsmålet tages op på et kommende møde.  

  b. Ida Byrge Sørensen Centerchef. 

Klippekort - ansættelse af hjælpere. 

Der arbejdes på en model for udmøntning 

Planlægning af ensomhed projektet - får ældrerådet en invitation. 
I forbindelse med udmøntning af udvalgsstrategierne er der udvalgt 4 tværgående indsatsområder – 

et er Sundhed som Gitte Aagaard er tovholder på, herunder er en arbejdspakke som handler om 

mental sundhed og sammen om fællesskaber. Processerne og indsatserne vil i løbet af foråret folde 



sig ud, men et særligt fokus er naturligvis at få liv og aktivitet i og omkring de åbne mødesteder og 

aktiviteterne på plejecentrene. Partnerskaberne skabes lokalt, så det vil være forskelligt hvor og 

hvordan Ældrerådet inviteres ind i arbejdet. 

Ny leder for Folkesundhedscentret. 
Proces er i gang og der er udarbejdet funktionsbeskrivelse for frivillighedskonsulent i 
folkesundhed. 

Ønsker fra Ældrerådet om at få et opdateret organisationsdiagram over ledere inden for 
Sundhed og Omsorg. 
Der er ikke sket væsentlige ændringer siden sidst udleverede, men det kan følges op 
senere.  

  c. Hanne Nielsen Økonomiafdelingen. 

Orientering om budget 2023 alt relateret til ældre og omsorg. 
Punktet sættes på mødet i 13. februar 2023 kl. 10.30. 

2. Godkendelse af dagsordenen. 
Godkendt 

3. Godkendelse af referat fra 12. december 2022. 
Godkendt 

4. Orientering samt beslutninger om ikke afsluttede sager. 

4. a. Samlede tilgang til kørselsordninger i kommunen bearbejdelse i borgerservice - Peter       
og Birgit. 
Birgit kontakter borgerservice med opfordring til en opdateret vejledning, gerne opdelt i 
kommunalt og regionalt.  

 b. 17. januar møde i ældresagens hus Bob Richardt Nielsen fortæller generelt om 
Udvalgets arbejde – tilmelding. 
Ældrerådet er repræsenteret. 

 c. 23. januar regionsældrerådsmøde - Bent og Jane 
Dagsorden er udsendt til ældrerådets medlemmer.  

 d. 31. januar dialogmøde i Ballerup for næstformand og formand. Emner ny ældrelov, 
mærkesager, samarbejde samt indflydelse samt kommende arrangementer. 
Formand og næstformand deltager.  

e. Fællesmøde den 13. marts med Simon Hansen. Hvem skal inviteres mere end de 
sædvanlige. 
Inge – Lise, Bent og Peter udarbejder invitation og aftaler program. Mødet holdes i 
forlængelse af det ordinære ældrerådsmøde og forventes at starte kl. 13 og have en 
varighed på 2,5 – 3 timer.  

f. Invitation til at besøge Ældresagens nye lokaler i Nykøbing. 
Besøget aftales til ældrerådsmødet i juni 2023.  

g. Temadag 8. marts i Ringsted - emne pressearbejde og tilsyn i praksis. 
7 ældrerådsmedlemmer deltager. 

h. Brev til ældrerådet i Lollands kommune om fællesmøder. 
Inviteres med til mødet i marts.  



i. Refleksion over vores arbejde i 2022 og planer for 2023. 
Ældrerådet har været involveret i mange drøftelser, besøg på plejehjem, drøftet og 
udarbejdet høringssvar og deltaget i regionsældrerådet.  

j. Høringssvar værdipolitik i ældreplejen svar senest 17. januar. 
Høringssvar er udarbejdet og fremsendes dd. 

5. Orientering samt beslutninger fra formanden:  

a. Gitte Aagard er blevet ledelseskonsulent i Center for Sundhed og omsorg.  

b.  Brev til Simon Hansen afventer stadig svar, NB. Ved planstrategi mødet 9. august blev 
ældrerådets synspunkter fremlagt til viderebringelse. 

c. Inge Lise holder et orienteringsmøde for pensionerede BULP medlemmer om 
Ældrerådet og vores virke 25. januar.   

6. Orientering samt beslutninger fra øvrige medlemmer 

a. Lars orienterer om Facebook.  

b. Teknik & Miljø: Conny og Lars. 
Ældrerådet har ikke fået forslag til slukning af lys om natten i høring.  

c. Økonomi og budgetter: Bent 

d. Socialsektoren: Conny 

e. Fagudvalg: Alle. 
 

f. Trafiksikkerhedsråd.  
 

g. Økonomi ved kasserer Conny Krog. 
Regnskab for 2022, blev godkendt og der var et mindre forbrug på ca. kr. 24.000, som 
tilbagebetales primo 2023.  
 

7.Eventuelt.  
De ældre er ikke nævnt i beskæftigelsesplanen.  
 

8. Næste møde 13. februar 2023 
    Mødet i juni afholdes i Ældre Sagens lokaler på Skovalleen.   
 

Peter Müller 

referent 


