
Ældrerådets møde 28. november 2022 
Mødedeltagere: 

Anne Klein  X    

Erik Strand  X 

Erik Thomsen X 

Eva Hansen  X 

Frank Binderup X 

Flemming Friis Larsen X 

Hanne Trebbien A 

Hans Henrik Olsen X 

Judith Fjelstrup A 

Mariann Mehder A 

Marianne Lund X 

Marie Jørgensen X 

Vivi Skriver  X 
1. Godkendelse af dagsordenen. 

Beslutning: Godkendt. 
 

2. Meddelelser fra formanden: 
Marie oplyste, at Formand for Plan- og Teknikudvalget, Claus Larsen deltager på 

Ældrerådets møde den 9.  januar 2023.  

 

Fra andre: Sundheds- og Omsorgschef Betina Arendt deltog i mødet kl. 10.00 – 10.30 og 

gav bl.a. en redegørelse for Blomsterhuset, som ligger på Hyrdehøj Plejecenter.  

Ældrerådet ønsker på et kommende møde i 2023 en præsentation fra forvaltningen af 

demografimodellen samt forudsætninger og beregninger heri. Betina undersøger dette 

nærmere og vender tilbage. 

 

Erik T. oplyste, at på Trekroner Plejecenter kalder man det fremover kødfrie dage i stedet for 

vegetarmad.  
 

3 Sager til behandling: 

 3.1 Ældrerådets budget for 2023. 

   

  Beslutning: Erik Strand orienterede om forslag til budget for2023, som 

har været drøftet i Forretningsudvalget. Der blev drøftet niveauet for 

udgifter til kurser og konferencer, kontorhold samt løn og 



prisregulering af tilskuddet fra kommunens side. Bemærkningen om at 

afskaffe KL kurser slettes. 

 

 3.2 Ældrerådets beretning for 2022. 

 

Beslutning: Grupperne samt medlemmer af 60 + redaktionen leverer 

bidrag til beretningen, som drøftes på mødet den 9. januar 2023. 

   

 3.3 Forslag fra Kultur- og Idrætsgruppen om gratis transport til 

svømmehallen.  

 

  Beslutning: Aftalt at forslaget udskydes som til indspil til kommunens 

budgetforhandlinger. Gruppen uddyber sit forslag med bl.a. økonomi, og 

forslaget drøftes på et senere møde i Ældrerådet. 

  

 3.4 Valg til Danske Ældreråd. Kreds 7 skal vælge en repræsentant og en 

suppleant efter indstilling fra det lokale Ælderåd 

 

Beslutning: Ældrerådet i Roskilde Kommune anbefaler Marianne Lund 

som repræsentant. 

 

 3.5  Nyt fra Danske Ældreråds konference i Odense den 16. november 2022; 

”En fremtid med mere omsorg og nærvær i ældreplejen”. 

 

 Beslutning:  Marie Jørgensen, Marianne Lund, Mariann Mehder, Erik 

Strand og Hans Henrik Olsen deltog i konferencen, og de deltagende 

medlemmer orienterede kort om indholdet og udbyttet.  

 

 3.6 Nyt fra grupperne. 

  Sundheds- og Omsorgsgruppen 

  Beskæftigelses- og Socialgruppen 

  Plan- og teknikgruppen 

  Klima- og Miljøgruppen 

  Kultur- og Idrætsgruppen. 

 

Beslutning: Beskæftigelsesplanen har indarbejdet bemærkninger fra 

Beskæftigelses- og Socialgruppen. 

Frank nævnte problemer med trafiksituationen, som blev rejst på 

borgermøde om den dynamiske bymidte.  

Erik Thomsen nævnte, at trafiksituationen var også et stort debatemne 

på det nyligt afholdte borgermøde om Asterscentret. 

  

3.7 Konkrete erfaringer og oplevelser fra dagligdagen fra rådets 

medlemmer. 

 

Beslutning: Drøftet. 

 



3.8 Gensidig orientering fra ældrerådsmedlemmer, der er kontaktpersoner i 

Bruger- Pårørenderåd (BPR). 

 

 Beslutning: Anne Klein orienterede om at Toftehøjen har fået 

topkarakter af BDO, og at BPR har besøgt de kommende boliger på 

Toftehøjen. 

 Hans Henrik Olsen orienterede kort om indholdet af et møde, som han 

og Vivi har haft med konsulenterne vedr. samskabt tilsyn. Der holdes et 

nyt møde i februar 2023. 

 Marianne og Judith har haft et tilsvarende møde vedr. det nye tilsyn i 

Hjemmeplejen. 

 

  3.9 Senioravisen 60+ 

 

  Beslutning: Eva Hansen skriver den næste klumme til 60+ som medlem 

af Ældrerådet. 

 

 

4. Høringssvar. 
    

   Udkast til høringssvar til Sundheds- og Omsorgsudvalget blev godkendt. 

  

5. Tilsyn. Intet. 
 

6. Sager til orientering: 
 
   6.1 Nyt fra Danske Ældreråd 

  
 Marianne orienterede om en henvendelse til Danske Regioner for et 

møde om bl.a. sundhedsklynger.  

 Der berammes et ekstraordinært møde i Ældrerådet, som Marie 

inviterer Tina Boel til. På mødet sættes endvidere tid af til orientering 

om Danske Ældreråd. 

 

 

6.2 Regionsældrerådet 
 

Marie orienterede om et interessant indlæg fra lederen af 

ældreområdet i Køge Kommune på mødet den 10. november 2022. 

     

7. Godkendelse af det endelig referat. 
  Godkendt. 

 

    


