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      Ældrerådet 

       

 

 

Referat af Ældrerådets møde mandag den 2. maj 2016 kl. 10.00 

Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A 

Ann Marie Cordua   Jens T. Larsen  X 

Anne Marie Kristensen   Kirsten Feld  X 

Dorthe Friis   Mariann Mehder   

Erik Strand   Marie Jørgensen  X 

Dennis Skernby  X Eva Hansen X 

Fritz Voss X Ole Nyholm-Pedersen   

Frank Binderup  X   

Referent: Jens Lykke Hansen 

 

1. Godkendelse af dagsorden. 

 

BESLUTNING 

          Tilføjelse af dagsordenpunkt 3.9. om ”borgere med handicap i trafikken”. Dagsorden     

     godkendt.  

 

2. Meddelelser 

 

2.1   Meddelelser fra formanden. 

  Kirsten Feld har tidligere sendt mail ud til Ældrerådet om arrangementet   

  ”Ældre spiser sammen” og orienterede om ÆldreSagens lokale  

  arrangement fredag den 29. april i Roskilde by, hvor ca. 250 borgere deltog.  

  Kirsten Feld deltog den 11. april i Roskilde Kommunes konference om  

  rehabilitering, der er en udløber af, at Roskilde Kommune vandt Den  

  Danske Rehabiliteringspris 2015. Ca. 300 deltog fra andre kommuner.   

  Danske Ældreråd har på sidste bestyrelsesmøde besluttet, at tidligere  

  formænd kan deltage i Danske Ældreråds repræsentantsskabsmøde for  

  2016.  

 

2.2   Meddelelser fra andre. 

  Marie Jørgensen orienterede om, at der ligeledes har været velbesøgte  

  arrangementer flere steder i kommunen i forhold til ”Ældre spiser sammen”.  
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2.3 Meddelelser fra forvaltningen. 

 

3. Sager til behandling: 

 

3.1 Ad hoc grupper 

 

 Sundheds- og Omsorgsgruppe 

 Teknik- og Miljøgruppen 

 Kultur- og Idrætsgruppen 

 

BESLUTNING 

 

3.2 Evaluering af dialogmøde med Sundheds- og Omsorgsudvalget torsdag den 7. 

april 2016.  

                        

                   BESLUTNING 

Ældrerådet drøftede dialogmødet. Der var enighed om, at det var et godt 

møde med en god dialog i forhold til Sundheds- og Omsorgsudvalget.  

 

3.3 Evaluering af forårets café-møde tirsdag den 12. april 2016 i Rådhusets kanti-
ne. 
 
BESLUTNING 

      Ældrerådet var enig i, at det var et godt arrangement med god tid til debat. På 

mødet blev spurgt om Ældrerådets kontakt til ældre danskere med anden 

etnisk oprindelse. Der var enighed om, at Ældrerådet i første omgang tager 

kontakt til Roskilde Kommunes Integrationsråd.  

 

3.4 FN’s internationale ældredag lørdag den 1. oktober. Emnet er: ”Tag kampen 

op mod aldersdiskrimination” (Take a Stand Against Ageism). 

 

 BESLUTNING 

       Der er allerede udsendt invitation om forberedelsesmøde den 18. maj til de 

frivillige sociale foreninger, der tidligere har medvirket i planlægningen og 

afviklingen af arrangementet. Det drøftes i øjeblikket om arrangementet fx skal 

afholdes i Byens Hus, da FN’s Internationale Ældredag falder på en lørdag.  

       Ældrerådet drøftede emner som tilknytning til jobmarkedet og tilgængelighed i 

trafikken. Kirsten Feld går videre med disse overvejelser til mødet den 18. maj.  

 

 

 

 



3 
 

3.5 Planlægning af tur til sundhedscentrene og et par plejecentre. 

 FU foreslår besøg på Kastanjehaven, Æblehaven og Kristiansminde enten 

den 6. juni eller den 13. juni 2016. 

  

 BESLUTNING 

     Ældrerådet besluttede, at der arbejdes videre med den 6. juni 2016.  

 

3.6 Sundhedsdagen på Hestetorvet lørdag den 27. august 2016. Der har været et 

informationsmøde den 13. april, hvor det blev oplyst, at Roskilde Kommune 

tager over for de funktioner, der tidligere har været hos Dom Apoteket. Titel for 

dagen er: Aktiv i alle aldre. 

  

 BESLUTNING 

     Kirsten Feld orienterede om, at tema for dagen er ”aktiv i alle aldre”. Chris 

MacDonald vil være gennemgående person hele dagen. Den Danske Bank vil 

endvidere være ansvarlig for uddeling af en sundhedspris. Kultur- og 

Idrætsgruppen laver oplæg til program og aktiviteter i forhold til Ældrerådet. 

Der er bestilt telt mv. samt flere stole end tidligere år.        

 

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

ger- og pårørenderåd. 

 

Beslutning 

    Marie Jørgensen orienterede om møde i bruger- og pårørenderådet på Sct. 

    Jørgensbjerg. Jens T. Larsen orienterede om møde på Kristiansminde,    

    herunder bl.a. om omlægning til økologi i køkkenet samt indkøb af  

    velfærdsteknologisk robot, der skal hjælp med at styrke kommunikationen  

    mellem beboernes praktiserende læge og beboerne.   

      

 

3.8 60 PLUS. 

      

BESLUTNING 

Kirsten Feld orienterede om resultaterne af undersøgelsen af ældre borgeres 

oplevelser af brug af Roskilde Kommunes hjemmeside. Der arbejdes nu 

videre med kvalitative interviews med et antal brugere. Resultaterne vil blive 

præsenteret i 60Plus til juni.   

 

             3.9. Borgere med handicap i trafikken 

Kirsten Feld orienterede om, at Danske Handicaporganisationer den 2. juni kl. 

15.00 ved Byens Hus afholder et arrangement, der handler om at have 
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handicap i trafikken. Ældrerådet er inviteret med to personer. Ole Nyholm-

Pedersen og Jens T. Larsen deltager.  

 

4. Høringssvar:  

Det skal besluttes, om vi skal vende tilbage til at både formand og tovholder 

underskriver høringssvar. 

 

BESLUTNING 

                    Høringssvar til kommende sager til Sundheds- og Omsorgsudvalget blev  

                    drøftet og godkendt. Det blev endvidere besluttet, at kun formanden også  

                    fremadrettet underskriver høringssvar.   

 

5. Tilsyn:  

 

BESLUTNING 

 

6. Sager til orientering: 

6.1 Danske Ældreråd:  

 

6.2 Regionsældrerådet:  

Der afholdes temadag om trafik mandag den 9. maj i Regionshuset i Sorø. Der 

kan deltage 5 fra Ældrerådet plus 1 fra forvaltningen. Bilag: Program. 

 

Kirsten Feld orienterede om temamøde den 9. maj 2016 i Regionshuset i 

Sorø, der omhandler kollektiv trafik og trafikbetjening af ældre borgere i 

Region Sjælland. Kirsten Feld, Ole Nyholm-Pedersen, Eva Hansen, Jens T. 

Larsen og Erik Strand deltager.  

   

7. Næste møde i Ældrerådet 30.05.2016 (sidste møde inden sommerferien). 

Efter traditionen er der fælles spisning efter det ordinære møde.  

 

8. Eventuelt. 

Eva Hansen har ny mailadresse, som er Snolde1@youmail.dk. Mailgruppen 

”ældrerådet” er rettet til med den nye mailadresse.  

  

9. Godkendelse af referat. 

Godkendt.       

 

mailto:Snolde1@youmail.dk

