
 

Ældrerådsmøde 21. juni 2022, kl. 9:00 til 12.15. 

 

Referat 
Deltagere : Inge – Lise, Bent, Conny, Jane, Jan, Erik, Ebbe, Lars og Peter. 

Afbud : Birgit og Sten 

1. Møde med inviterede gæster fra Udvalget for Ældre og Omsorg og 

administrationen. Formand Bob Richard Nielsen, næstformand Kathrine Brønnes og 

Ida Byrge Sørensen, alle 3 har meldt afbud. 

Hvorfor udsendes en pressemeddelelse om åbne aktiviteter før ældrerådet har haft sagen i 

høring og beslutningen er taget? 

Ved vores dialogmøde nåede vi ikke at facilitere forventning afstemning fra Udvalget, derfor 

er ønsket opstået igen.  

Procesplan for Micro ovne til mad fra fælleskøkkenet. 

Klippekort ideer til genetablering af brug, samt detaljeret beskrivelse af brug og regler for 

samme. Ér ikke brugt beløb fra sidste år overført til budget 2022. 

Der er afsat 5 mill. til plejecentre, hvad er planen for brug af dette beløb 

Boligplaner generelt for ældre ( boligstrategi ), hvad sker der ? 

Alle ovenstående punkter tages op på et af de kommende møder. 

 

2. Torben Rønnov Maar Larsen og Bodil Petersen vil præsentere budget og 

budgetopfølgning for Ældre og Omsorg, herudover deltog Lene Nørrum.  

Indledningsvis blev opfølgning pr. 31. marts 2022 forlagt og estimat for 2022 blev ligeledes 

præsenteret. Processen for budget 2023 blev også belyst. Ældrerådet kan ikke forstå, 

hvorfor konklusionen er at der bliver mindre udgifter i 2022, når der bliver flere ældre og de 

ældste ældre kræver mere pleje.  

3. Godkendelse af dagsorden 21. juni 2022. 

    Godkendt med tilføjelser til punkt 5, 6 og 7. 

4. Godkendelse af referat fra 16. maj 2022. 

    Godkendt 

5. Orientering samt beslutninger om ikke afsluttede sager. 

a) Hvad kan ældrerådet gøre for at fremme klippekortsordningen. 

Oplysning om muligheder f. eks. i form af flyer. Udvalgets behandling af sagen på 

mødet den 22. juni 2022 afventes inden stillingtagen.  

b) Svar vedr. vedtægter. Er på udvalgets og byrådets næste møder. 

c) Affaldssortering. Ældrerådet sender et brev med vore bekymringer vedrørende 

opdeling i 10 fraktioner til Danske Ældreråd med kopi til politikere m.v.  



 

d) Ad – hoc udvalg (Jane, Conny samt Inge Lise) vil gerne fortsætte med forberedelse 

til en strategisk arbejds- / forventningsplan for hele vores valgperiode, når vi får tid 

efter sommerferien. Ældrerådets øvrige medlemmer opfordres til at komme med 

ideer.  

e) Møde med formandskabet i udvalget og forretningsudvalget. Der er aftalt møde den 

30. juni 2022 bl.a. med afstemning af forventninger.  

 6. Orientering samt beslutninger fra formanden: 

a) Evaluering af afslutning på besøg på plejehjem. 

Der mangler et par besøg. De gennemførte besøg har været positive oplevelser på 

alle plejecentre. Drøftelserne om aktiviteter på centrene har givet anledning til en del 

debat. Ældrerådet har ved deres besøg kun fået tilkendegivelser om det positive i at 

have disse aktiviteter også med deltagelse af beboere udefra. De fleste steder 

efterlyses yderligere aften – og nattevagtberedskab.  

 

b) Start af planlægning af besøg i hjemmeplejen, Conny og Birgit Team Vest, Jane Team 

Syd, Inge Lise Team Nord. Iværksættes efter sommerferien.  

 

c) Sten tilbyder at arrangere et informationsmøde på Sundhaven - seniorbolig 

fællesskab. 

Ældrerådet inviteres til infomøde en gang i løbet af efteråret, hvor der efterfølgende 

holdes ældrerådsmødet i fælleshuset. 

 

d) Deltagelse i frivilligcentrets generalforsamling Jane og Inge Lise deltog i mødet, som 

ikke havde det store indhold udover de formelle opgaver med valg m.v.  

         

e) Deltagelse i Folkesundhedscentret havde et års fødselsdag, hvor der var åbent hus 

den 2. juni 2022. 

Der var en mange besøgende og til info er uddelt en lille folder. Det var nok lidt 

overraskende, hvor meget der egentlig foregår i huset.  

 

f) Debatoplæg i avisen Inge Lise 

Ældrerådets formand har bemyndigelse til at udtale sig på ældrerådets vegne.  

 

g) Forslag om forlænget møde i september, så vi har mulighed for at få inviteret de 

personer vi mangler at have dialog med. Thea Hass visitation, Gitte Aagaard 

Folkesundhedscentret.  

Ældrerådet tager imod tilbud om info og Thea og Gitte inviteres til et af de kommende 

møder.  

 

h) FN Ældredag 1. okt. 2022. Der tages endelig stilling til omfang af aktiviteter på 

næstkommende møde. Ældrerådets medlemmer opfordres til at komme med ideer.  

 

 

 

7. Orientering samt beslutninger fra øvrige medlemmer. 



 

a) Bent forretningsudvalgsmøde i regionsældrerådet den 21. april. 

Møderne bliver ikke streamet, Astrid Krav meldte afbud til mødet 3. juni, herudover 

blev ny sundhedslov drøftet.  

b) Borgermøde med ældreministeren 30. maj. Initiativ lyder positivt, men ældrerådets 

deltagere i mødet tror ikke helt på det lykkes at komme med de store ændringer.  

c) Temadag i regionsældrerådet den 3. juni. De første oplæg om ændringerne i 

Sakskøbing ( forsøg med selvstyrende team )blev forelagt af Lotte, Dorthe fra 

GuldBoSund holdt et godt oplæg om friplejehjemmets opbygning og drift, herunder 

også de, som ikke vedrører plejehjemmet. Indlæg om den forslåede Ældrelov, 

herunder processen og ligeledes, at alt går i stå, hvis der udskrives valg inden 

forelæggelse. Der bliver tidligst et oplæg hen på efteråret 2022. Herefter et par 

oplæg om seniorarbejdsliv, som ikke havde det store brugbare indhold.  

d) Lars e-mailadresser til ældrerådet? 

Ældrerådet ønsker ikke en speciel mailadresse. Henvendelse bør ske direkte de 

enkelte medlemmer.  

e) Teknik & Miljø 

Ingen bemærkninger 

f) Økonomi 

Der henvises til gennemgang tidligere på dagen pkt. 2. Plancher fra Torben 

udsendes til ældrerådets medlemmer. 

g) Socialsektoren 

Der er forslået nedsat et ”udsatteråd” - ældrerådet følger op. 

h) Fagudvalg 

Ældrerådet forventer at få tilsendt BDO – rapport.  

i) Trafiksikkerhedsråd ideer til møder den 8 juni,9 september eller 6. december.  

j) Økonomi ved kasserer 

Følger budget 

k) Lindehaven besøg.  

På grundlag af henvendelser fra Lindehaven har Bent deltaget i et møde i 

Lindhaven. Der blev drøftet, hvorledes fremtiden kommer til at fungere. Bent har 

foreslået, at udvalget udsætter sagen på udvalgets møde den 22. juni 2022 således, 

at sagen kan belyses grundigt inden der tages endelig stilling.  

 

8. Eventuelt.  

9. Næste møde 8. august 2022, kl. 9.00  

Peter Müller 

referent 


