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Ældrerådets møde mandag den 3. februar 2020 kl. 10.00 

Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A 

 

Ann Marie Cordua  X Tove Lunde Amsinck X 

Hermand Pedersen Afbud Marianne Lund  X 

Dorthe Friis  X Per Christensen  X 

Erik Strand  X Marie Jørgensen  X 

Fleming Friis Larsen  X Eva Hansen X 

Mariann Mehder   X Ole Nyholm-Pedersen  Afbud  

Frank Binderup  X   

Referent: Jens Lykke Hansen  

 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsordenen 

BESLUTNING 

Godkendt 

 

2. Meddelelser fra formanden 

Borgmester Tomas Breddam deltager i mødet den 29. maj fra kl. 11. 

Biblioteks- og Borgerservicechef Christian Laursen og Proceskonsulenterne Naja 

Bjørn Nielsen og Isabella Gothen deltager i mødet den 2. marts fra kl. 11. 

  

Marie Jørgensen har deltaget i møde med den lokale afdeling af Hjernesagen og 

redegjorde her for Ældrerådets arbejde.  

 

 Fra andre   

Fleming Friis Larsen orienterede om, at der den 4. marts er et arrangement med 

Hjernesagen på Sjællands Universitetshospital Roskilde om effekten af en tidlig 

indsats i forhold til blodpropper i hjernen.  

  

Fra forvaltningen 

Sundheds- og Omsorgschef Jessie Kjærsgaard orienterede om omtale i lokale 

medier om effektuering af budget 2020 herunder besparelsen omkring differentiering 

og optimering af den rehabiliterende indsats.  
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Direktør for Social, Job og Sundhed Mette Heidemann vil deltage på Ældrerådets 

møde den 30. marts 2020.   

 

Daniel Prehn, formand for Plan- og Teknikudvalget, deltog i Ældrerådets møde. 

Ældrerådet drøftede bl.a. følgende emner med Daniel Prehn:  

 

- Parkeringsforhold og parkeringspladser ved Kildegården, hvor der opleves for få 

pladser, en dårlig tilgængelighed og en dårlig anvisning til pladserne. Daniel 

Prehn redegjorde bl.a. for den kommende parkeringsanalyse samt om det 

nuværende antal af parkeringspladser tæt på bymidten. 

 

- Forslag til ændret lokalplan i Ågerup med henblik, at der skal bygges 

seniorboliger tæt på Gundsø Omsorgscenter. Daniel Prehn redegjorde for, at 

etablering af seniorboliger har været et ønske fra de lokale beboere i Ågerup. 

Medlemmer af Ældrerådet udtrykte en bekymring for, at boligerne muligvis 

kommer for tæt på plejecenteret herunder, at byggeriet kan skabe en forhindring 

for en eventuel udvidelse af plejecenteret, hvis det skulle blive aktuelt. Der er 

ligeledes et ønske fra Ældrerådet om etablering af hæk mellem plejecenteret og 

de kommende seniorboliger.  

 

- Behovet for cykelsti ved Støden.     

 

- Viadukten i Viby Sjælland. Daniel Prehn orienterede om status på udvidelse af 

viadukten, der involverer flere aktører herunder Bane Danmark. Lige nu er 

planen, at viadukten er udvidet i 2023.  

 

- Ældrerådet og Daniel Prehn drøftede generel status for etablering af 

seniorbofællesskaber i Roskilde Kommune.  

 

- Ældrerådet drøftede ligeledes den sociale balance i tilgangen til almene boliger, 

herunder både adgange og barrierer til almene boliger for borgere med lave 

indkomster.  

 

3 Sager til behandling: 

3.1 Ad hoc grupper 

 Sundheds- og socialgruppen som relaterer til SOU og BSU 

 Teknik- og Miljøgruppen som relaterer til PTU og KMU 

 Kultur- og Idrætsgruppen som relaterer til KIU 
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 3.2 Temamøde ”Hvad sker der på ældreområdet?” holdes i Rådhusets 

kantine torsdag den 30. april kl. 15 - 17 

 Direktør Mette Heidemann og Sundheds- og Omsorgschef Jessie 

Kjærsgaard holder oplæg. Morten Gjerskov, Formand for SOU, 

afslutter mødet. 

   

  BESLUTNING 

Der er enighed om, at der på temamødet ikke skal være 

gruppedrøftelser, men fokus på, at borgere kan stille spørgsmål til 

oplægsholderne.  

  

 3.3 Invitation fra Sundhedscenteret om kursus i Sund Aldring (bilag er 

udsendt) 

  Kurset afholdes i mødelokale 1 i Sundhedscenteret ved Rådhuset  

  tirsdag den 3. marts kl. 9.30 – 14.00  

   

   

 3.4 Ældrerådets årsberetning for 2019 (revideret bilag) 

Årsberetningen sendes direkte pr. mail til Byrådet samt til 

dagspressen. 

  Pjecen trykkes i 250 eksemplarer 

   

  BESLUTNING:  

  Ældrerådets årsberetning blev godkendt.  

 

                     3.5 Erfaringer fra arbejdet i Bruger- og pårørenderådene 

 

  BESLUTNING:  

Ældrerådet drøftede deres generelle erfaringer fra deltagelse i 

bruger- og pårørenderådene og Ældrerådets rolle i de enkelte 

bruger- og pårørenderåd.  

 

 3.6 Konkrete erfaringer og oplevelser fra dagligdagen fra rådets 

medlemmer 

 

  BESLUTNING:  

  Ældrerådet drøftede udmøntningen af de konkrete besparelser på 

ældreområdet fra budget 2020.  
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 3.7 Gensidig orientering fra ældrerådsmedlemmer, der er 

kontaktpersoner i BPR  

 

  BESLUTNING:  

Ældrerådet drøftede kommende møder i diverse bruger- og 

pårørenderåd.  

   

 3.8 60 plus 

  

  

4 Høringssvar                   

 BESLUTNING:  

 Ældrerådet afgiver ikke høringssvar til kommende møde i Sundheds- og 

Omsorgsudvalget.  

 

 

5. Tilsyn   

    

 

6. Sager til orientering: 

   6.1 Danske Ældreråd 

 Temadag i Køge onsdag den 26. februar. Programmet er 

udsendt. 

 Erik Strand, Marianne Lund, Tove Amsinck, Hermand Pedersen, 

Ole Nyholm, Dorthe Friis og Marie Jørgensen deltager. 

 

 Repræsentantskabsmøde på Nyborg Strand mandag den 27. 

april. Konference tirsdag den 28. april. Hvem deltager i år? 

   

 BESLUTNING:  

 Ole Nyholm og Tove Amsinck kører i bil til temadagen i Køge den 

26. februar.  

 Til repræsentantskabsmødet den 27. april deltager Marianne 

Lund, Tove Amsinck, Ann Marie Cordua, Erik Strand og Mariann 

Mehder. Desforuden deltager Marie Jørgensen og Flemin Friis på 

konferencen den 28. april.  

  

 Deltagelse afklares endeligt på næste møde i Ældrerådet.  
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   6.2 Regionsældrerådet 

    Møde tirsdag den 24. marts 

    Temamøde onsdag den 3.juni. 

       

7. Eventuelt  

 Næste møde er mandag den 2. marts.  

 Frank Binderup og Mariann Mehder melder afbud til mødet den 2. marts.  

   

8.  Godkendelse af referat 

  Godkendt.  

 

 

 


