
Ældrerådets møde 3. oktober 2022 
Mødedeltagere: 

Anne Klein  X    

Erik Strand  X 

Erik Thomsen X 

Eva Hansen  A 

Frank Binderup X 

Flemming Friis Larsen X 

Hanne Trebbien X 

Hans Henrik Olsen X 

Judith Fjelstrup X 

Mariann Mehder X 

Marianne Lund X 

Marie Jørgensen X 

Vivi Skriver  X 
1. Godkendelse af dagsordenen. 

BESLUTNING: Godkendt. 
 

2. Meddelelser fra formanden: 
Marie har skrevet til Mette Olander om betaling for akut- og rehabiliterings-pladser. Samt til 

Teknisk Forvaltning om problemer med fortovet på Borchsgade ud for Margrethehjemmet. 

Mødet med Handicaprådet afventer tilbagemelding fra rådet. 

 

Fra andre: Erik T. har indstillet Anne Klein til Frivilligprisen. 
 

3 Sager til behandling: 

 3.1 Evaluering af Ældrerådets besøgsrunde til plejecentrene, 

træningscenter, hjemmeplejen og hjælpemiddelcentralen. 

 

  BESLUTNING: Stor tilfredshed med besøgsrunden og de praktiske 

forhold. Meget lærerig tur og godt med fælles bustransport. Nogle 

anførte, at det var et meget komprimeret program – to dage i træk og 

mange besøg hver dag. Det kunne være gavnligt for politikerne i SOU 

med en lignende tur.  

 

 3.2 Evaluering af Sundhedsdag den 10. september 2022. 



 

BESLUTNING: Stor tilfredshed med Sundhedsdagen. Forvaltningen 

udarbejder en evaluering af dagen til SOU.  

 

 3.3 Evaluering af Frivillig Fredag den 30. september 2022.  

 

BESLUTNING: Generel tilfredshed med eftermiddagens program. 

Programmet bør fremover foreligge ved tilmelding. 

 

 3.4 Evaluering af KL´s kursusdag den 20. september. 

 
BESLUTNING: Hans Henrik og Erik Strand orienterede om indholdet og 

de drøftede emner: KLs holdning til Ældrelov. Fremtidsforsker om 

fremtidens ældre, Per Okkels, DIGI-Rehab (digital individuel 

genoptræning), jf. dette link om helhjertede investeringer i digitalt 

støttet træning i hjemmet. https://digirehab.dk/ 

Alle plancher fra plenum og sessionerne kan ses 

her: https://www.kl.dk/kommunale-

opgaver/sundhed/aeldreomraadet/aeldrekonference-2022/materiale-til-

aeldrekonferencen-2022/ 

 

 3.5  Møde med Sundheds- og Omsorgsudvalget den 6. oktober kl. 17. 

 

BESLUTNING: Marie har skrevet til forvaltningen, næstformand m.fl., 

at Ældrerådet gerne vil gøres bekendt med de tema-oplæg, som holdes 

på udvalgsmødet – især det om samskabt tilsyn - samt at mødet med 

udvalget bør vare en time.  

  

 3.6  Besøg af formanden for Kultur- og Idrætsudvalget, medlem af Byrådet, 

Mogens Hallager. 

 

BESLUTNING: Mogens orienterede indledningsvis om udvalgets 

arbejde. Mogens ser meget gerne input fra og dialog med Ældrerådet.  

Herefter blev en række konkrete forhold og spørgsmål drøftet. 

 

 3.7 Mødeplan for 2023: 

  Ældrerådsmøderne holdes: 9. januar, 30. januar, 6. marts, 11. april, 8. maj, 

  6. juni, 14. august, 4. september, 2. oktober, 6. november og 4. december. 

 

 3.8 Nyt fra grupperne. 

  Sundheds- og Omsorgsgruppen 

  Beskæftigelses- og Socialgruppen 

  Plan- og teknikgruppen 

  Klima- og Miljøgruppen 

  Kultur- og Idrætsgruppen 

 

BESLUTNING: Sundhed- og Omsorgsgruppen vil gerne have tilsendt de 

udarbejdede kvalitetsstandarder. Papirerne omdeles til Ældrerådet. 

https://email.centerasecurity.com/url?l=2cb61230430011eda4db005056a8532cmx3.ce&k=1&h=b30919f62b3fad41251121b4dfdacecb&url=https%3A%2F%2Fdigirehab.dk%2F
https://www.kl.dk/kommunale-opgaver/sundhed/aeldreomraadet/aeldrekonference-2022/materiale-til-aeldrekonferencen-2022/
https://www.kl.dk/kommunale-opgaver/sundhed/aeldreomraadet/aeldrekonference-2022/materiale-til-aeldrekonferencen-2022/
https://www.kl.dk/kommunale-opgaver/sundhed/aeldreomraadet/aeldrekonference-2022/materiale-til-aeldrekonferencen-2022/


  

 3.9 Ældrerådets Årsplan: 

Der mangler accept af dato fra Jonas Paludan, Formanden for Klima- og 

Miljøudvalget.  

  

BESLUTNING:  Ældrerådet vil gerne deltage i det introduktionsmøde 

med de nye Bruger- og Pårørenderåd, som forvaltningen afholder efter 

valget til rådene. 

Udvalgsformændene Jonas Paludan og Claus Larsen inviteres til de 

kommende to møder i Ældrerådet. 

 

3.10 Konkrete erfaringer og oplevelser fra dagligdagen fra rådets 

medlemmer.  

 

3.11 Gensidig orientering fra ældrerådsmedlemmer, der er kontaktpersoner 

i Bruger- og Pårørenderådene 

 

 3.12 60PLUS. 

   

BESLUTNING: Eva Hansen tilbydes at skrive klummen til det 

kommende nummer af 60PLUS med Fleming Friis Larsen som reserve.  

Mariann sender forslag til indlæg i 60+ om at Ældrerådet tilbyder at 

komme rundt og fortælle om rådets virke i foreninger mv. 

 

4. Høringssvar. 
   BESLUTNING: 

Forslag til høringssvar til SOU og de øvrige udvalg blev godkendt. 

Bemærkningerne om signaturprogrammerne sendes også til 

borgmesteren.  
    

5. Tilsyn. 
 

6. Sager til orientering: 
 
   6.1 Nyt fra Danske Ældreråd 

  

 Temadag 11/10 i Ringsted: Marianne Lund, Hans Henrik Olsen, Erik 

Strand og Marie Jørgensen deltager 

    Temadag 10/10 i Hvidovre: Mariann Mehder og Anne Klein deltager 

 Konference 16/11 i Odense ”En fremtid med mere omsorg og nærvær i 

ældreplejen”: Marianne, Mariann, Erik Strand deltager. 
     

6.2 Regionsældrerådet 
 

BESLUTNING: FU-møde 4. oktober og møde inden jul. 
     

7. Godkendelse af det endelig referat. 
  Godkendt 


