
Dagsordenen til ældrerådsmøde 16 maj 2022 mødelokale Stranden kl. 9:00 til 13:00. 

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

Formand Bob Richard Nielsen. 

Næstformand Kathrine Brønnes. 

Ved vores dialogmøde nåede vi ikke at facilitere forventningsafstemning fra Udvalget, 

derfor er ønsket opstået igen. 

Microovne til mad fra fælleskøkkenet. 

Klippekort ideer til genetablering af brug, er beløbet fra sidste år overført til budget 2022. 

I. Ida Byrge Sørensen Centerchef for Sundhed & Omsorg: 

Introduktion til emnerne udvikling, uddannelse, genoptræning samt information om 

Center for Hjerneskade og Rehabilitering. 

II. Godkendelse af dagsorden 16 maj 2022. 

III. Godkendelse af referat fra 11 april 2022. 

IV. Indlæg/Orientering om ikke afsluttede sager. 

a) 21 juni møde med Torben Rønnov Maar Larsen budgetopfølgning 2022 og budget 

2023, ledsaget af Ida samt Bodil til udrulning af budgettet for Ældre og Omsorg. 

b) Evaluering af repræsentantskabsmødet fra Nyborg Strand den 9 maj, samt 

temadagen den 10 maj. 

c) Hvad kan ældrerådet gøre for at fremme klippekortsordningen - forslag velkommen. 

d) Svar fra trafiksikkerhedsrådet. (Peter). 

e) Svar om Vedtægter. (Peter) 

f) Plejecentre besøg- planlægningen skulle være i orden så de kan afsluttes inden 

sommerferien. Vi er gæster på plejecentrerne ikke tilsynsførende, vi er der for at 

snuse til deres dagligdag, Ida og Marina har faciliteret en dagsorden for vores 

besøg.(Bilag vedlagt). 

g) Velkommen til nye borgere den 30 april. Bent og Peter. 



h) Vi har med glæde modtaget Bodils tilbud om deltagelse i revision af 

kvalitetsstandarder i september 

i) Dialog om mødet i fælleskøkkenet 3 maj. 

VI     Orientering fra Formanden: 

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

en strategisk arbejds- forventningsplan for hele vores valgperiode, er der andre der 

ønsker at deltage. 

b) Henvendelse fra Regionsældrerådet om inputs til holdninger og forslag til indhold om 

de nye love om sundhed og ældre. 

c) Debatoplæg om fremtidens ældrepleje fra Social- og Ældreministeriet. 

d) Ældrerådet har fri adgang til BDO’s tilsynsrapporter for de enkelte plejecentre. 

e) Ældrerådets samarbejde samt kommunikation. 

VII Orientering fra øvrige medlemmer. 

a) Bent og Jane orientering fra regions ældreråds møde. 

b) Bent forretningsudvalgsmøde i regionsældrerådet den 21/4. 

c) Bent fik vi medlemskab af frivillig centret 

d) Lars e-mail adresser til Ældrerådet. 

e) Teknik & Miljø: Conny og Lars. 

f) Økonomi: Bent 

g) Socialsektoren: Conny 

h) Fagudvalg: Alle. 

i) Borger – pårørenderåd: Ebbe. 

j) Økonomi ved kasserer Conny Krog. 

k) Mødedato i juni? 

Eventuelt. 

Næste møde 21 juni kl. 9.00 

Med venlig hilsen 

Inge - Lise Aaen 

Formand. 



Afbud meddeles sekretæren på telefon 21473475 eller mail dk.54822250@gmail.com. 


