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Referat af møde i Ældrerådet d. 12.-12.-2018 
 

Mødeforum Ældrerådet 
 

Sted Distrikt NORD, Symfonien, Enggårdsvej 1, 4700 Næstved 
Bemærk mødestedet!  

Dato 
 

Onsdag den 12. december 2018 Tidsrum: 10.00 – ca. 13.30 
 

Deltagere Inge-Lise Madsen, Birthe Kærsig, Gert Segato, Hans Jørgen Parling, Lars Høgh, Lis 

Jacobsen, Merete Maibøll, Lotte Petersen og Sven Ulrik Terp 
  

Fraværende 
 

Rolf Voetmann og Michael Lancaster 

Ordstyrer  
 

Referent Uffe Tvede Hansen 

 

 
 

 Tekst Beslutning m.v. Eventuel 

aktør 

0. Orientering om Distrikt NORD 

Møde med distriktschef Sonja Müller 
Kristensen og eventuelle andre rele-

vante personer fra Distrikt NORD. 

Eventuel rundvisning på Symfonien.  

Emner for mødet med dette distrikt: 

Demensindsats, et værdigt ældreliv 

og præsentation af distrikt NORD og 

plejecenter Symfonien. 

 

Distriktschef Sonja Müller Kristensen ori-

enterede om Distrikt Nords plejecentre og 

udkørende hjemmepleje samt især om de-

mensindsatsens forskellige virkemidler. 

Derudover fik Ældrerådet en rundvisning på 

plejecentret Symfonien. 

 

1. Valg af ordstyrer for dette møde 

 

Inge-Lise blev valgt  

2. Godkendelse af mødets 

dagsorden 

 

Dagsordenen blev godkendt, idet Ældrerå-

det blev gjort opmærksom på, at den tidli-

gere annoncerede høringssag vedr. ændre-

de principper for uddeling af frivilligheds-

puljen kommer på dagsordenen for ældre-

rådsmødet d. 16. januar 2019. 

 

 

3. Referat fra Ældrerådets møde 

den 14. november 2018 

 

Referatet blev godkendt.  

4. Høringssag 

Høring af FUS kommunernes genud-

bud af genbrugshjælpemidler. 

Den nuværende aftale vedr. gen-

brugshjælpemidler udløber d. 

30.05. 2019, hvorfor materiale ifm. 

genud-bud er udarbejdet. 

Den nuværende aftale er indgået i 

samarbejde mellem kommunerne i 

Ældrerådet finder det fremsendte materiale 

som værende af meget teknisk art. 

Som sådan har Ældrerådet ingen kommen-

tarer til dette, men forventer, at det grun-

dige materiale vil danne baggrund for et 

udbud i denne forbindelse til borgernes 

bedste. 

Ældrerådet overlod til Uffe at formulere og 

afsende et høringssvar med dette indhold. 

 

 

 

 

 

 

 

Uffe 
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FUS (Fælles Udbud Sjælland), og 

det er vurderingen, at nuværende 

sorti-ment og kravspecifikationer 

har dan-net et godt grundlag i 

forhold til kommunernes behov. 

Fagpersoner fra alle kommuner har 

derfor gen-nemgået nuværende 

vilkår og sorti-ment med henblik på 

rettelser og op-dateringer, så også 

det kommende udbud tilgodeser 

kommunernes be-hov. 

Se: 

• Høring af FUS kommunernes 

genudbud af 

genbrugshjælpe-midler 

• Kravsspecifikationer gen-

brugshjælpemidler (OBS: 

meget omfattende materiale) 

 

Ældrerådet m.fl. har høringsfrist 

frem til ca. uge 3, 2019. 

 

Det afsendte høringssvar medsendes dette 

referat til orientering. 

5. Formandsmødet d. 10.-12.-2018 

Orientering om drøftelserne på 

dette møde – ved Ældrerådets 

deltagere i mødet. 

Se referatet fra mødet, såfremt det 

er modtaget før dette ældrerådsmø-

de. 

 

Der var ikke modtaget et referat fra dette 

formandsmøde på tidspunktet for afhold-

elsen af dette ældrerådsmøde. 

Til orientering medsendes mødets dagsor-

den dette referat. 

Referatet fra formandsmødet vil blive rund-

sendt, så snart det er modtaget. 

Fra mødet kunne deltagerne fra Ældrerådet 

i øvrigt nævne følgende: 

Vedr. ”madkonceptet”: Omsorgs- og Fore-

byggelsesudvalget har besluttet, at der skal 

være forskellige ordninger omkr. dette 

rundt omkring i kommunen. Ældrerådet er 

ikke sikker på, at rådet er blevet taget med 

i overvejelserne omkring dette. 

Vedr. uanmeldte besøg på plejecentre: Det 

blev slået fast, at man i sin egenskab af 

ældrerådsmedlem IKKE kan komme på u-

anmeldt besøg på kommunens plejehjem. 

Der kan dog laves lokale aftaler omkring 

dette. 

Vedr. den kommende ældre- og værdig-

hedspolitik: Det er politisk besluttet, at man 

vil fokusere på de politiske emner i denne 

rækkefølge: 1. Sundhedspolitik, 2. ældre- 

og værdighedspolitik. Man beder derfor om, 

at Ældrerådets planlagte temadag om 

værdighed udsættes til 2.kvartal i 2019. 

Vedr. § 79 og § 18: Ældrerådet ønsker og-

så at have repræsentation i § 18-udvalget. 

Kommunen mener, at det skal undersøges 

nærmere, da det muligvis er en del af kon-
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stitueringen. Ved afslag vil Ældrerådet gå til 

borgmesteren omkring dette. 

Vedr. kommende møder: Der vil i 2019 

blive afholdt formandsmøder i marts, juni, 

september og december (datoer vil følge). 

Der vil derudover blive afholdt to dialogmø-

der mellem Omsorgs- og Forebyggelsesud-

valget og hele Ældrerådet (datoer vil føl-

ge). 

 

6. Ældrerådets temadag om 

værdighed – marts 2019 

De overordnede rammer for tema-

dagen blev godkendt af Ældrerådet i 

november, herunder at 

arrangemen-tet afholdes på 

Kildemarkscentret. 

Ældrerådets formand blev pålagt 

snarest muligt – i samråd med for-

manden for Omsorgs- og Forebyg-

gelsesudvalget – at finde en dato, 

hvor flest mulige medlemmer af 

udvalget kan deltage (marts 2019).  

Eventuelt nyt fra planlægningsgrup-

pen og formanden vedr. dette.  

 

Mødet flyttes til 2. kvartal 2019 (jf. pkt. 5). 

Politikerne ser i øvrigt positivt på den fore-

slåede form for afvikling af denne tema-

dag.  

Ældrerådet har fået oplyst, at rådet vil bli-

ve inddraget i udarbejdelsen af den kom-

mende ældre- og værdighedspolitik. 

Ældrerådet har mulighed for at fremsætte 

alle de idéer, man måtte have på dette 

område. Ældrerådet inviteres til at deltage i 

alle relevante møder vedr. dette – enten 

som samlet ældreråd eller ved repræsenta-

tion af en gruppe af Ældrerådets medlem-

mer. 

Ældrerådet vurderede, at det vil være hen-

sigtsmæssigt, at det er den nedsatte ad hoc 

gruppe til planlægning af temadagen om 

værdighed (Gert, Lis, Sven Ulrik, Birthe og 

Inge-Lise), der får den løbende kontakt til 

kommunen vedr. dette. 

Arbejdet forventes at ske fra 2. kvartal 

2019 frem til januar 2020. Kommunen vil 

fremsende en plan for arbejdets forløb til 

Ældrerådet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Eksterne besøg i det nye år 

Som led i Ældrerådets synlighed 

blev det på sidste ældrerådsmøde 

foreslå-et, at arrangere et besøg i 

firmaet Ropox, som bl.a. udvikler og 

produ-cerer ny teknologi til 

velfærdsområ-det. 

Et besøg her vil eventuelt kunne 

kombineres med et forudgående be-

søg i den velfærdsteknologiske 

lejlig-hed på Tove Ditlevsens Vej 8. 

Gert påtog sig at formidle en 

kontakt til Ropox i denne 

forbindelse. 

Gert har haft kontakt til Ropox, som gerne 

vil have besøg af Ældrerådet. 

Gert har aftalt, at formanden kontakter fir-

maet, og det besluttedes, at besøget skal 

koordineres med et besøg i den velfærds-

teknologiske lejlighed (aftales nærmere 

med Dorthe Berg Rasmussen). 

 

 

Sven 

Ulrik 

8. Optimering af Ældrerådets 

arbejde 

Jørn Depenau Møller (Depenau 

Orga-nisationspsykolgisk Service) 

har del-taget i en del af Ældrerådets 

Jørn Møller deltog i en del af forretningsud-

valgets møde d. 3. december. 

Følgende er aftalt: 

Ældrerådsmødet d. 16. januar afholdes på 

Kildemarkscentret kl. 10.00 -12.30. 
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forret-ningsudvalgsmøde d. 3. 

december. 

Orientering om, hvad der på dette 

møde aftaltes om det videre forløb. 

 

Kl. 12.30 er der frokost, hvor Jørn Møller 

kommer og deltager. 

Kl. 13.00 – ca. 15 afholdes et møde, hvor 

Jørn Møller dels præsenterer sig selv, dels 

får mulighed for at få input fra alle ældre-

rådsmedlemmer omkring, hvilke forvent-

ninger man har til den kommende temadag 

om optimering af Ældrerådets virke. 

Mandag d. 18. februar 2019 kl. 09.00 – ca. 

16 afholdes temadag for hele Ældrerådet 

(med Jørn Møller) med henblik på optime-

ring af Ældrerådets virke.  

Temadagen afholdes på Kildemarkscentret. 

 

9. Hørt fra 60+ borgere? 

Har ældrerådsmedlemmer erfaret 

noget blandt og vedr. borgerne i 

Ældrerådets målgruppe, som man 

ønsker at orientere rådet om – og 

som evt. kunne give an-ledning til 

nærmere interesse fra Ældrerådets 

side? 

 

Birthe: Vedr. Flextrafik. Klage over chauf-

før afvist. 

Lars: Har fået henvendelser fra borgere, der 

ikke mente, at man behandler de ældre 

anstændigt (dårlig varme m.m.). Klagerne 

er blevet henvist til kommunen. 

Lars nævnte i øvrigt et eksempel på stor 

hjælp fra Taxa i forbindelse med et syge-

husbesøg. 

Sven Ulrik: Situationen omkr. den kollekti-

ve trafik blev nævnt på formandsmødet. 

Lars: Der er for dårlig belysning mange 

steder på kommunens beboede veje. Hver 

anden gadelampe slukkes alt for tidligt. 

Hans-Jørgen: Nævnte situation, hvor en 

ældre dame var væltet på cykel (i Næstved 

by), og hvor man måtte vente ca. 30 min. 

På ambulancen. 

Inge-Lise: Den pågældende borger, der 

gentagne gange har ringet til hende (og 

andre i Ældrerådet), er nu hørt op med 

dette. 

Lars: Har oplevet situation med en ældre 

person, som var meget usikker på benene, 

og som flere gange faldt omkuld i svingdø-

ren ved Fensmark Brugsforening. Efter at 

være blevet hjulpet op, insisterede den på-

gældende på selv at køre hjem i sin bil. 

 

 

 

 

 

 

10. Pressemeddelelse  

Er der p.t. noget nyt, der skal 

udmeldes til pressen?  

Sven Ulrik orienterede om nogle meget u-

heldige forhold i forbindelse med ny køre-

plan for busserne pr. 9/12.  

Emnet blev berørt på formandsmødet, og 

Sven Ulrik vil snarest udarbejde en presse-

meddelelse vedr. dette. 

 

 

 

 

 

Sven 

Ulrik 

 

11. Orientering 

a. Formand 

b. § 79-udvalget 

c. PR-udvalget 

a) Intet. 

b) Det var hensigten, at de ikke-

øremærkede midler på dette område 

skulle bruges til en eller flere 
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d. Kostrådet 

e. Regionsældrerådet 

f. Redaktionsgrp. for   

   Aktivitetssprøjten 

g. Følgegruppen vedr. trafikale   

    forhold 

h. Danske Ældreråd 

i. Husrådene 

j. Andre 

 

specielle relevante aktiviteter. Det 

viser sig nu desværre, at disse 

midler er i risiko for politisk at blive 

brugt på helt andre områder. 

c) Den udarbejdede folder er nu blevet 

tilrettet.  

Hans-Jørgen mente, at nyt oplag af 

folderen ikke skulle printes, men 

kopieres. Dette udmøntede sig i, at 

både Hans-Jørgen, Gert og Inge-Lise 

hver især indhenter tilbud på 

egentlig trykning af folderen på for-

skellige trykkerier. 

Sven Ulrik havde fået oplyst fra bor-

gere, at de ikke kunne finde eller få 

referaterne fra Ældrerådets møder 

frem på kommunens hjemmeside. 

Sven Ulrik har kontaktet kommu-

nen, så det nu er blevet rettet. 

d) Ingen møder siden sidst. Julemaden i 

år vil være and m.v. samt en lille 

flaske vin. 

e) Der har ikke været møder siden 

november. Lotte henleder stadig 

opmærksomheden på, at man ved 

henvendelse til hende kan få til-

sendt referater fra Regionsældre-

rådets møder. 

Regionsældrerådet afholder to te-

madage i 2019. Mere om dette se-

nere. 

f) Merete har fået udkast til næste 

udgave. Det drejer sig bl.a. om 

indlæg fra Birthe (om temadagen om 

værdighed – som nok bør udsættes 

på grund af flytningen af dette 

møde). Derudover præsenteres de 

sidste ældrerådsmedlemmer samt 

sekretæren. Endelig er der også en 

nytårshilsen med fra formand Sven 

Ulrik. 

g) Intet. Gruppen består p.t. af Michael 

og Lis. Gert træder ind i denne 

gruppe. (opdateret oversigt over 

ældrerådsmedlemmernes deltagelse i 

arbejdsgrupper m.v. medsendes det-

te referat). 

h) Danske Ældreråd afholder temadag i 

Køge d. 26. februar 2019. Se nær-

mere her: 

www.tilmeld.dk/TemadagKoegeFeb2

019. 

Uffe samler op på tilmeldinger til ar-

rangementet på ældrerådsmødet i 

http://www.tilmeld.dk/TemadagKoegeFeb2019
http://www.tilmeld.dk/TemadagKoegeFeb2019
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januar, så vi kan indsende en samlet 

tilmelding fra Ældrerådet i Næstved. 

På denne temadag skal også vælges 

repræsentanter fra vores område til 

Danske Ældreråds bestyrelse. Lars 

fra Næstved Ældreråd gav udtryk 

for, at han gerne ville stille op til det-

te, og han er nu officielt tilmeldt som 

kandidat. 

i) Lars: Oplyste, at en beboer på Bir-

kevang (som kom fra Symfonien) 

ikke mente, at der kom nogen fra 

Ældrerådet til husmøder på Symfo-

nien. Lars har talt med Sonja Müller 

om emnet, og Ældrerådets repræ-

sentanter på Symfonien vil fremover 

blive indkaldt til flere husrådsmøder. 

Lotte skal til beboermøde i Fugle-

bjerg d. 13/12 (især vedr. Margre-

thehaven). Sven Ulrik oplyste i øv-

rigt, at den nye aftale omkr. Margre-

thehavens anvendelse nu er faldet 

på plads. Det oplystes desuden, at 

Dorthe Berg Rasmussen har gjort 

opmærksom på (på baggrund af Æl-

drerådets udtrykte bekymring om for 

få plejeboliger), at omsorgsboliger 

kan anvendes fleksibelt – som egent-

lige plejeboliger – for at skabe flere 

pladser.  

j) Intet. 

 

12. Eventuelt 

 

Intet.  

 

Mødets bilag: 

 

• Referat fra Ældrerådets møde d. 14. november 2018 (pkt. 3) 

• Høring af FUS kommunernes genudbud af genbrugshjælpemidler (pkt. 4) 

• Kravsspecifikationer genbrugshjælpemidler [meget omfattende materiale] (pkt. 4) 

• Referat fra formandsmødet d. 10. december 2018 (pkt. 5) 

 

 

 

OBS: Som tidligere informeret fra Lars Høgh er der bestilt bord til julefrokost for Ældrerådet efter 

mødets afslutning - på Hotel Vinhuset kl. 14.00.  


