
Referat ældrerådsmøde 13. marts 2023 kl. 9 -12.  

   

Afbud        : Kathrine, Birgit og Ebbe 
Deltagere  : Bob, Ida, Inge – Lise, Conny, Jane, Jan, Erik, Lars, Bjarne, Bent og 
Peter. 

 

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

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

Orientering/dialog om status fra Udvalgsmødet den 22 februar- Ældreboliger, pleje-
/skærmpladser, tilsynsrapporter, omprioriteringsbidrag, madpriser generelt, MDO pladser, 
temadrøftelse af arbejdskraft og ikke mindst hvilke sager man vælger at kommunikerer. 
På borgermødet kom ideer til inspiration for den fremtidige boligstrategi. 
Tilsynsrapport er modtaget, men endnu ikke gennemgået.  
Ved sidste budgetbehandling blev der pålagt en mindre nedskæring, men der er udsigt 
større udfordringer i de kommende år.  
2023 priser er først godkendt efter årets start.  
Der er oplæg til drøftelse om der evt. skal ændres, hvor MDO pladser skal være fremover.  
Arbejdskraft bliver drøftet på temamøde i april. Marianne Søgaard Hansen bliver 
konstitueret chef efter Ida.  

Værdighedspolitik - kritik fra Byrådet. 
Kritikken gik nærmest på, hvordan politikken skulle udmøntes. På byrådsmødet nævnte 
Bob, at mad er andet end mad, hvilket ikke helt hænger sammen med lukning af cafeer.  

Seniorevent brugerbetaling?  
Der er af hensyn til at holde den samlede omkostning aftalt delvis brugerbetaling.  

1.b. Ida Byrge Sørensen Centerchef. 

Vejledning for seniorer nyt tiltag, ny frivillig koordinator. 
Nye tiltag er taget godt imod. Jannie Lærke Clausen bliver tilsluttet området, som 
seniorvejleder.  

Åbne mødesteder hvordan går det - aktivitetsmedarbejdere til sårbare ældre ? 
Det går stille og roligt, idet der er tale om væsentlige og forskellige ændringer.  

Antal af plejehjem med egen tilknyttet læge. Hvor mange har det her i kommunen ? 
Der fast læge tilknyttet ca. halvdelen af plejehjemmene.  

2. Godkendelse af dagsordenen. 
Godkendt, idet  

3. Godkendelse af referat fra 13. februar 2022. 
Godkendt 



4. Orientering samt beslutninger om ikke afsluttede sager. 

a) Planlægning af Senior festival kommunikation med Lolland og Vordingborg samt 
bestilling af telt m. v.  
Regionsældrerådet deltager i seniorfestivallen. Der deltager 4 
ældrerådsmedlemmer fra hver af de 3 kommuner.  

b) Trykning af ny folder  
Der er genoptrykt og klar til brug.  

c) Møde Lindehaven  
Aktiviteter m.v. i Lindehaven fungerer ikke tilfredsstillende og derfor har ældrerådet 
deltaget i møde på stedet for at hjælpe til at få kommunikation og aktiviteter til at 
fungere fremover.  

d) Værdighedspolitik godkendt - privat snak om kritik fra de Konservative samt SF. 
Se ovenfor. Kommentarerne er vel nærmest, at man vil se hvad der faktisk sker i 
den kommende periode.  

e) Referat af Regionens forretningsudvalgets møde den 16. februar 
Referatet er tilsendt ældrerådets medlemmer. Det bliver svære at få 
foredragsholdere.  

f) Invitation af vores kommunal direktør Søren Bonde 
Ældrerådet har behov for at gøre opmærksom på, at alle sager vedr. ældre skal til 
høring i ældrerådet.  

g) Temadag den 21. marts Regionsældrerådet 6 pladser 
5 – 6  ældrerådsmedlemmer deltager.  

h) Behandling af høringssvar: Placering af MDO pladser. 

i) Ældrerådet har deltaget i temamøde om tilsyn og tilsynsmyndigheder og hvordan 
gør ældrerådet sig interessant for medierne.  
 

5. Orientering samt beslutninger fra formanden: 

a) Invitation til paneldebat senior event Bent og Inge Lise tilmeldt. 
Ældrerådet tilmeldes samlet til hele dagen.  

b) Orientering om Stand på eventen fra 12.50 til 14.45 hvem vil ? 
Ældrerådet tilmelder 2 personer til standen.  

c) Invitation fra jurist Maja Laugesen om et tilbud om orientering om arveret (event på 
mindst 50 personer).  
Ældrerådet ønsker ikke at benytte invitationen.  
 

6. Orientering samt beslutninger fra øvrige medlemmer. 

a )Lars orienterer om Facebook.  
Vi kunne godt tænke os mere trafik. 

  b )Teknik, Klima & Miljø, Conny og Lars. 
Ældrerådet har ikke fået oplæg til nattelukning af belysning til høring.  

c )Økonomi, Bent 
Der anmodes om overførsel af kr. 4 mill. fra 2022 til 2023 indenfor ældreområdet.  



 
 d ) Socialsektoren: Conny 
 
 e ) Fagudvalg: Alle. 
 
 f ) Trafiksikkerhedsråd.  
 
 g )Økonomi Conny Krog. 
Budget holder stadig.  
 

7.Eventuelt. 
  

8. Næste møde 17. april 2023   

    

Peter Müller 

referent 


