
Ældrerådsmøde 14. november 2022 kl. 9 mødelokale Sundet. 

Referat 
Afbud: Bob Richard Nielsen og Bjarne 

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

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

1.a. Næstformand Kathrine Brønnes. 

Orienteringer om dialog/beslutninger fra mødet den 26 oktober. 

Udvalget holder møder rundt i kommunen. Det blev vedtaget at tage op om det kan lade sig gøre med varm mad 

om aftenen.  

Orientering om planer og arbejde i udvalget i dette år, er udvalget tilfreds med de opnåede - resultater? 

Der er brugt meget tid i starten på at lære hinanden, men det forventes at konkrete opgaver vil fylde mere i den 

kommende tid herunder opfølgning af igangsatte projekter, men også igangsætte nye tiltag.  

Status i udvalget af nye aktivitetsplaner inklusiv blandt andet omlægning af klippekortfunktionen. 

Det overvejes at ansætte personer direkte til arbejde med klippekortopgaver.  

Plejehjems bestyrelser kan det etableres ?. 

Det er muligt at etablere bestyrelser, men det bør nøje overvejes om det er en god ide og evt. overveje alternative 

løsninger. 

Hvordan går processen med Sundhedsklynger i Guldborgsund Kommune. 

Man er i undersøgelsesfasen for at undersøge hvordan det fungerer nu og hvordan kan det danne grundlag for den 

fortsatte proces.  

Der drøftes om det kunne være en ide med et kommunikationssystem, som skal give mulighed for kommunikation 

mellem medarbejdere, borgere og pårørende. 

1.b. Ida Byrge Sørensen Sundhedschef. 

Ældrerådet blev orienteret om et projekt på tidlig opsporing, som nu er indført i hele hjemmeplejen i kommunen.  

Formålet er bl.a. ved den tidlige opsporing at forebygge indlæggelser.  

Status fra møde om revidering af værdighedspolitik i kommunen 

Status for åbne aktiviteter samt cafedriften. 

Problemer Præstemarken? 

Der har været flere dialogmøder og nu er der ny leder på Præstemarken. 

Ny oversigt over Plejehjem samt hjemmeplejen - nye navne overalt. 

TV2 opråb fra plejehjem! 

Politik på plejehjem - genoplivning - hjertestarter? 

Administrationen anbefaler ikke hjertestarter på plejecentrene. 

Ida vil fortælle om hvordan man i hjemmeplejegruppen arbejder med at forebygge indlæggelser. 

2. Godkendelse af dagsordenen. 

Godkendt 

3. Godkendelse af referat 10. oktober 2022 

Godkendt 

 



4. Orientering samt beslutninger om ikke afsluttede sager. 

a. Bent forretningsudvalgsmøde den 3. oktober i regionsældrerådet.  

Referat er fremsendt til ældrerådets medlemmer.  

b. Møde i regionsældrerådet den 10. november (Bent og Jane). 

Referat og mødeplan er fremsendt til ældrerådets medlemmer og referat lægges også på Facebook.  

c. Dialogmøde om planstrategi på vandrehjemmet 9. november (Jane og Bent). 

Britta Lange orienterede, hvorefter der var gruppearbejde bl.a. om frivilliges indsats i relation til udvikling på 

socialområdet. § 18 og 79 blev slet ikke drøftet på trods af at det fremgik af dagsorden. 

d. Status på møder i hjemmeplejen Jane og Inge Lise. 

Der er arrangeret møder sidst i november. 

e. Boligpolitik Conny 

Boliganalyse er udarbejdet og forventes klar sidst i november. Ældrerådet får analysen tilsendt, når den er færdig, 

hvorefter ældrerådet tager den op til drøftelse.  

f. Orientering om den svenske model der bliver brugt i plejen i Næstved. 

Tages op på et senere møde.  

g. Konference 16. november i Odense - Per Okkels fortæller han er rådgiver for regeringen om den nye Ældre lov. 

(Jan, Bent, Bjarne og Conny deltager.) 

h. Møde om Flextrafik arrangeret af Lollands Ældreråd - Jane, Inge Lise 

Mange deltog i et godt foredrag om hvordan flextrafik fungerer. 3 

i. Bent foreslår fællesmøder (ældrerådet og handicaprådet) med forvaltningen om høringssvar.  

Ældrerådet foreslår, at det etableres fremover. 

j. Orientering om Sundhedsklynger, møde i Ringsted Mette Olander direktør for social, job og sundhed i Roskilde 

Kommune deltagere var Bent, Jane, Conny og Inge Lise. 

Det var et godt oplæg, som kan tages op til et senere møde evt. med øvrige pensionistorganisationer, som kunne 

indledes af vor borgmester. Ældrerådet tager emnet op og vurdere hvem der skal holde indlæg.  

6. Orientering samt beslutninger fra formanden: 

a. Fællesmøde med Lollands Ældreråd? 

Der etableres fællesmøde.  

b. Ideer til møde med de andre pensionistorganisationer hvornår? 

Ældrerådets medlemmer kommer med forslag på det kommende møde – se også punkt 5j.  

c. Folketidende manglende oplæg. 

Ældrerådet fremsender pressemeddelelser og referater fra ældrerådets møder.  

d. Mødeplan for næste år. 

Møderne fastsættes til mandag før udvalgets møder torsdag hver måned.  

e. Planlægning af mødet på GuldBoSund friplejehjem i december. 

Det kommende møde afholdes på GuldBoSund kl. 9. Efter mødet orienteres om plejehjemmet. Der påregnes 

forlænget møde. 

 

 

  



7. Orientering samt beslutninger fra øvrige medlemmer. 

a. Lars orienterer om Facebook samt hans ønsker om fremtidige opslag.  

b. Teknik &amp: Miljø: Conny og Lars. 

Affaldshåndtering forventes at stige kr.1.000 pr. husstand. Ældrerådet er bekymret for, at den tid hjemmeplejen 

skal bruge til affaldssortering kan fragå i anden pleje.  

c. Økonomi og budgetter: Bent 

d. Socialsektoren: Conny 

e. Fagudvalg: Alle. 

f. Trafiksikkerhedsråd.  

g. Økonomi ved kasserer Conny Krog. 

Budget følges 

8.Eventuelt.  

9. Næste møde den 12. december kl. 9 på GuldBosund Friplejehjem.   

 

Peter Müller 

referent 


