
 

 1 / 4 

Ældrerådets møde den 15. august 
2022 kl. 10.00 Rådhuset, 
Rådhusbuen 1 

Deltagere på dagens møde: 

Anne Klein  X    

Erik Strand  X 

Erik Thomsen X 

Eva Hansen  X 

Frank Binderup X 

Flemming Friis Larsen X 

Hanne Trebbien Afbud 

Hans Henrik Olsen X 

Judith Fjelstrup X 

Mariann Mehder X 

Marianne Lund X 

Marie Jørgensen X 

Vivi Skriver  X 

 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Meddelelser fra formanden  

3. Sager til behandling 

4. Hørringssvar 

5. Tilsyn 

6. Sager til orientering 

7. Eventuelt 

8. Godkendelse af endeligt referat 

 

Referat 

1. Godkendelse af dagsorden 

BESLUTNING: Godkendt. 

 

2.  Meddelelser 
Fra formanden:  
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Klaus Poulsen er udtrådt af Ældrerådet. Nyt medlem er Mariann Mehder. Velkommen 

til Mariann. Hans Henrik Olsen, Mariann Mehder og Judith Fjelstrup er tilmeldt Danske 

Ældreråds kursus i Kommunaløkonomi og Budgetlægning den 31. august i Ringsted. 

Eva Hansen har fået ny mailadresse: evahansen500@gmail.com.  

 

Fra forvaltningen:  

Sundheds- og Omsorgschef Bettina Arendt deltog i mødet kl. 11.15-11.45. 

Der kan se en vis effekt af rekrutteringskampagnen, som har resulteret i ca. 130 nye 

ansættelser inden for alle faglærte grupper.  

Der er ansat en leder af for lederne på plejecentrene: Ane Berg Frische. 

 

Der er Demensuge i uge 38. Roskilde Kommune har en Huskeuge i den uge som også 

kører i år. Biografen på Ros Torv viser to film om demens, og der er foredrag ved jurist, da 

der er mange aspekter i forhold til bl.a. fremtidsfuldmagt.  

 

På baggrund af et spørgsmål om vasketøj fra Erik Thomsen orienterede Betina om 

betaling for vasketøj m.v. Erik vender tilbage for eventuel uddybning af sagen. 

 

Betina orienterede generelt om arbejdsmiljø og sygemeldinger på plejecentre, hvor der 

bl.a. er ansat nye ledere, og hvor der er positive tilsynsrapporter. 

 

Foranlediget af spørgsmål fra Hans Henrik vedr. evaluering af rekrutteringskampagnen, 

og hvor mange medarbejdere, der har sagt op, oplyste Betina, at der også løbende er en 

vis personaleafgang, og at der vil blive gjort status for kampagnen efterfølgende. 

 

3. Sager til behandling  

3.1:  Ældrerådets besøgsrunde til plejecentre, træningscenter, hjemmeplejen og 

hjælpemiddelafsnittet 

 

BESLUTNING:  

Marie spørger om de to suppleanter vil med på turen. Fleming sørger for bestilling af 

liftbus til de tre dage plus evt. suppleret med en enkelt privatbil. Eventuelle afbud bedes 

meddelt senest to dage før turen til Marie. Dagens menu på plejecentrene serveres for 

udvalget. Der bliver tid til rundvisning og dialog med ledere og borgere på plejecentret. 

  

3.2:  Sundhedsdag den 10. september 

 

BESLUTNING : Marie opfordrede så mange som muligt fra rådet til at deltage på 

Sundhedsdagen. Erik Strand laver vagtplan. Alle medlemmer skriver mail til Erik S. 

inden to dage om i hvilke tidsrum de kan deltage på dagen.  

Der blev aftale mindre ændringer af pjecen om Ældrerådet, som herefter kopieres i ca. 

300 eksemplarer, så den er klar til næste Ældrerådsmøde. 
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3.3: Frivillig Fredag den 30. september    

 

BESLUTNING: Man tilmelder sig selv. Marie udsender program så snart det er klart. 

 

3.4:  Ældrerådets perioderegnskab og årsestimat  

 

BESLUTNING: Erik S. gennemgik de væsentligste poster i årsregnskabet og bemærkede at 

der især er mange udgifter til konferencer og introduktionskurser, hvilket er naturligt i 

det første år i en ny Ældreråds-periode.  

Der blev stemt om forslag fra Erik T. om at medlemmerne højest må deltage i 2 kurser om 

året. 1 stemt for 11 imod. Regnskabet blev herefter taget til orientering. 

 

3.5:  Temamøde om beskæftigelsesindsatsen den 22. august, kl. 17.00 i kantinen på 

Rådhuset 

   

BESLUTNING: Tilmelding til: socialjobogsundhed@roskilde.dk – Judith, Erik T. og Marie 

deltager. 

 

3.6: Ældrerådets arbejdsgrupper 

BESLUTNING : Mariann træder ind i redaktionen for 60+ samt i Klima- og Miljøudvalget. 

Frank ønsker at stoppe som tovholder for Plan- og Teknikudvalget, og Anne Klein 

ønsker at stoppe som tovholder for Klima- og Miljøudvalget. Besættelse af 

tovholderposterne tages op igen på næste møde. 

 

3.7: Nyt fra grupperne 

Sundheds- og Omsorgsgruppen 

Beskæftigelses- og Socialgruppen 

Plan- og teknikgruppen 

Klima- og Miljøgruppen 

Kultur- og Idrætsgruppen 

 

BESLUTNING: Drøftelse af hvordan grupperne arbejder med høringssvar og hvilken 

rolle tovholderne har. 

 

3.8: Ældrerådets Årsplan 

 

BESLUTNING. Grupperne overvejer, hvornår/om de ønsker udvalgsformanden på besøg.  

 

3.9: Budget 2023 
Marie præciserer høringssvaret om at beholde klippekortet i hjemmeplejen, rengøring, 

herunder af hjælpemidler og skift af sengelinned. Endvidere bør det ugentlige bad 

beholdes. Høringssvaret sendes til alle politikere i Byrådet og suppleres med en 

pressemeddelelse med overskriften Ældres værdighed krænkes). Næste møde i Byrådet 

er den 31. august 2022, kl. 17, og der er 1. behandling af budgettet i Byrådet den 14. 

september 2022.  

mailto:socialjobogsundhed@roskilde.dk
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3.10:  Konkrete erfaringer og oplevelser fra dagligdagen fra rådets medlemmer. 

 

BESLUTNING: Drøftet. 

 

3.11: Gensidig orientering fra ældrerådsmedlemmer, der er kontaktpersoner i BPR 

 

BESLUTNING: Der er møde på Kristiansminde den 16. august. Judith oplyste, at Hyrdehøj 

Plejecenter ønsker at søge frivilligmidler. Frank oplyste, at der er ansat en ny leder på M 

hjemmet, og at Himmelev Gammel præstegård har mange aktiviteter iværksat af de 

mange frivillige. Anne oplyste, at der er planlagt tur fra Toftehøjen, og at der er 

sommerfest i denne uge. Enighed om, at det vil være relevant at drøfte budgetforslaget, 

hvis der er møder i bruger- og pårørenderådene inden drøftelsen i Byrådet. 

 

3.12: 60PLUS 

BESLUTNING: Eva Hansen får tilbud om at skrive næste klumme.  

Der blev efterlyst signatur for de enkelte artikler, så man kan se, hvem der har skrevet 

dem. I næste nummer af 60PLUS bringes annonce om, at Ældrerådet tilbyder at komme 

ud til foredrag i de enkelte frivillige foreninger, og at henvendelse herom sker til Marie. 

 

4. Høringssvar 

BESLUTNING: Udkast til høringsvar drøftet. 

 

5. Tilsyn 

BESLUTNING: Intet til dette punkt. 

 

6. Sager til orientering 

 6.1: Danske Ældreråd 

         BESLUTNING: Temadag den 11. oktober 2022 i Ringsted, og den 29./30. august er 

der bestyrelsesmøde. 

     

 6.2 Regionsældrerådet 

 BESLUTNING: Der afholdes temadag den 12. september 2022. 

 

7. Eventuelt 

BESLUTNING: Intet til dette punkt 

 

8. Godkendelse af endeligt referat 

 

Næste ordinære møde er den 5. september 2022. 


