
1 
 

 

      Ældrerådet 

        

Ældrerådets møde mandag den 8. januar 2018 kl. 10.00 

Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A 

 

Ann Marie Cordua  Afbud Tove Lunde Amsinck X 

Erling Balle Kristensen  X Marianne Lund  Afbud 

Dorthe Friis  X  Per Christensen  Afbud 

Erik Strand  X Marie Jørgensen  X 

Fleming Friis Larsen  X Eva Hansen X 

Lena Therp  X Ole Nyholm-Pedersen  Afbud  

Frank Binderup  X   

Referent: Jens Lykke Hansen 

1. Godkendelse af dagsorden. 

 

BESLUTNING 

      Godkendt  

 

2. Meddelelser 

2.1   Meddelelser fra formanden. 

   Marie Jørgensen orienterede om, at mødedato for Ældrerådets ordinære  

   møde rykkes fra den 5. marts til den 12. marts. De politiske udvalgs   

   endelige mødeplaner besluttes i løbet januar måned. Sekretæren sender  

   alle datoer ud i mail for ordinære møder i 2018. Marie Jørgensen  

   orienterede om, at hun deltager i nyt initiativ fra Roskilde Ældremotion  

   og Ældresagen kaldet ”Fremtidsforum for ensomme ældre”.  

  

2.2   Meddelelser fra andre. 

   

2.3 Meddelelser fra forvaltningen. 

Social- og Sundhedschef Mette Olander præsenterede ældreområdet og de 

prioriterede indsatsområder, herunder tidlig opsporing og rehabilitering.  
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3. Sager til behandling: 

 

3.1. Godkendelse af forretningsorden for Ældrerådet – bilag er uddelt 

 

BESLUTNING 

Forretningsorden er godkendt. Marie Jørgensen understregede, at det 

fremgår af punkt 3, at alle medlemmer af Ældrerådet kan komme med forslag 

til dagsorden senest 7 dage inden afholdelse af de ordinære møder.   

 

3.2 Nedsættelse af 3 ad hoc grupper 

 Sundheds- og Socialgruppen, der relaterer sig til Sundhed- og 

omsorgsudvalget og Beskæftigelses- og Socialudvalget 

 Teknik- og Miljøgruppen, der relaterer sig til Plan- og Teknikudvalget og 

Klima og Miljøudvalget 

 Kultur- og Idrætsgruppen, der relaterer sig til Kultur- og Idrætsudvalget 

samt til samarbejdet med foreningslivet 

 

BESLUTNING 

De tre ad hoc grupper er besat med følgende personer:  

Sundheds- og Socialgruppen, der relaterer sig til Sundhed- og omsorgsudvalget  

og Beskæftigelses- og Socialudvalget har følgende medlemmer: Tove Amsinck,  

Fleming Friis, Erik Strand, Marianne Lund.   

 

Teknik- og Miljøgruppen, der relaterer sig til Plan- og Teknikudvalget og Klima og  

Miljøudvalget har følgende medlemmer: Eva Hansen, Ole Nyholm-Pedersen,  

Frank Binderup, Per Christensen, Ann Marie Cordua, Erling Balle Kristensen.   

 

Kultur- og Idrætsgruppen, der relaterer sig til Kultur- og Idrætsudvalget samt til  

samarbejdet med foreningslivet har følgende medlemmer; Lena Therp, Dorthe  

Friis, Erik Strand, Erling Balle Kristensen.   

 

3.3 Udpegning af kontaktpersoner til de Bruger- og Pårørenderåd, der ønsker det 

jf. § 6 i vedtægten 

 Bernadottegården 

 Kristiansminde 

 Gundsø Omsorgscenter – ønsker Ann Marie Cordua 

 Oasen – har ikke svaret 

 Sct. Jørgensbjerg 

 Trekroner 

 Kastanjehaven – ønsker Fleming Friis Larsen / Marianne Lund 

 Toftehøjen – har ikke svaret – p.t. Ole Nyholm-Pedersen 
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 Asterscenteret – har ikke svaret – p.t. Dorthe Friis 

 

 BESLUTNING 

       Følgende fordeling for deltagelse i bruger- og pårørenderådene er:  

       Erling Balle Kristensen i forhold til Kastanjehaven, Ole Nyholm Pedersen i 

forhold til Toftehøjen, Marianne Lund i forhold til Asterscenteret, Ann Marie 

Cordua i forhold til Gundsø Omsorgscenter, Tove Amsinck i forhold til 

Trekroner, Dorthe Friis i forhold til Sct. Jørgensbjerg, Fleming Friis i forhold til 

Kristiansminde, Eva Hansen i forhold til Bernadottegården, Frank Binderup i 

forhold til Margrethehjemmet og Himmelev Gl. Præstegård, Lena Therp i 

forhold til Oasen.     

 

 Marie Jørgensen skriver til lederne på plejecentrene om valg af de enkelte 

medlemmer af Ældrerådet til deltagelse i møder i bruger- og pårørenderådene.      

 

3.4 2. behandling af Årsberetning for 2017. - bilag 
FU indstiller at afsnittet ”Fremtiden” vedtages. 

 

 BESLUTNING 

     2. behandling af årsberetningen blev godkendt med bemærkninger om 

forstærket fokus på transport og tilgængelighed generelt og specielt i forhold til 

sundhedsområdet og behandling.  

 

 3.5 Ældrerådets budget for 2018. bilag 
FU indstiller, at Dagbladet bestilles til formand, næstformand og kasserer. 
At hvert medlem mod dokumentation refunderes op til 750 kr. årligt til 
printerpatroner 
 

 BESLUTNING 

       Ældrerådet har godkendt regnskabet for 2017 og budgettet for 2018 er taget 

til orientering.  

       Godkendt, at hvert medlem, mod dokumentation, får refunderet op til 750 kr. 

årligt til printerpatroner. Godkendt, at Dagbladet bestilles til formand, 

næstformand og kasserer.  

 

3.6 Besøgsrunde i februar/marts til plejecentre, træningsafsnit og 

hjælpemiddelcentralen. 

 

 BESLUTNING 

       Godkendt. Forvaltningen udarbejder et udkast til program med afvikling 

henover 2 til 3 dage.  
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3.7 Borgermøde i april. Form og emne drøftes. 

 

BESLUTNING 

Besluttet, at mødet eventuelt kan afvikles sen eftermiddag. Mødet afvikles  

primo maj 2018. Emner og form for borgermøde blev drøftet, herunder  

dynamisk mødeform, invitation til ældre danskere med anden etnisk  

oprindelse, viden om Ældrerådets arbejde, mv.  

Dorthe Friis og Lena Therp udarbejder et oplæg til borgermødet, som skal  

kunne behandles på kommende møde i Ældrerådet den 5. februar 2018.  

 

3.8 Valg af 2 personer til følgegruppe vedr. plejecenter Hyrdehøj 

 

BESLUTNING 

       Foruden Marie Jørgensen er følgende to medlemmer af Ældrerådet valgt til 

følgegruppen: Tove Amsinck og Dorthe Friis. Det næste møde finder sted 

torsdag den 1. februar 2018, kl. 14-15.30 i mødelokale 2A på Rådhuset 

(Rådhusbuen 1).  

 

3.9 Gensidig orientering fra ældrerådsmedlemmer, der er kontaktpersoner i bru-

ger- og pårørenderåd.  

 

BESLUTNING 

     Erik Strand har deltaget i møde på plejecenter Kastanjehaven. Bruger- og  

     pårørenderådet på plejecenteret meddelte, at de gerne ser, at uanmeldte  

     tilsynsbesøg helst ikke gennemføres i december måned på plejecenteret.  

 

3.10 60 PLUS. 

      

BESLUTNING 

Tilgængelighedsplanen i Roskilde Kommune samt det seneste valg til 

Ældrerådet vil blive omtalt i kommende nummer af 60Plus. Der vil fast i hvert 

nummer være direkte link til hjemmesiden til Ældrerådet.  

 

4. Høringssvar:  

 

BESLUTNING 

                    

5. Tilsyn:  

 

BESLUTNING 

        Høringssvar på tilsynsrapporter på Rehabiliteringscenter Trekroner, Sct.  

        Jørgensbjerg og Himmelev Gl. Præstegård er godkendt. Sidstnævnte med  
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        mindre justeringer. Høringssvar vedr. Asterscenteret følger. Dorthe Friis  

        udarbejder udkast.  

 

6. Sager til orientering: 

6.1 Danske Ældreråd 

Intromøde 7. marts i Næstved. Vi tilmelder samlet 

      

    BESLUTNING 

    Dorthe Friis, Eva Hansen, Lena Therp, Frank Binderup, Tove Amsinck,  

    Erling Balle Kristensen, Marianne Lund deltager. Kørsel, mv. aftales næste  

    gang. Marie Jørgensen tilmelder alle.  

 

   Regionsældrerådet 

 

   BESLUTNING 

    

                      

7. Eventuelt 

Lena Therp foreslog, at der på næste møde er dagsordenpunkt omkring 

forventningsafstemning mellem nye og genvalgte medlemmer af Ældrerådet, 

kommunikation og arbejdskultur i Ældrerådet. Punktet tages op på næste møde.   

   

8. Godkendelse af referat. 

Godkendt.  


