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Referat af møde i Ældrerådet d. 17.-01.-2018

Mødeforum Ældrerådet

Sted Kildemarkscentret, Kildemarksvej 124, 4700 Næstved

Dato Onsdag den 17. 
januar 2018

Tidsrum 10.00 – 12.30 

Deltagere Lars Vestergaard Frandsen, Lars Høgh, Lis Jacobsen, Birthe Kærsig, Michael 
Lancaster, Inge-Lise Madsen, Merete Maibøll, Lotte Petersen, Sven Ulrik Terp og 
Rolf Voetmann – samt (under pkt. 1-4) Bjørn Bjerking og Else Marie Holm 

Fraværende

Mødeleder Sven Ulrik Terp

Referent Uffe Tvede Hansen

Tekst Beslutning m.v. Eventuel 
aktør

1. Godkendelse af mødets dagsorden Dagsordenen blev godkendt med æn-
dring af formuleringen i pkt. 4 som 
vist i dette referat.

2. Referat fra Ældrerådets møde den 
13. december 2017
Referatet fra det sidste møde i det afgå-
ende ældreråd er godkendt af dette og 
forelægges her det nytiltrådte ældreråd 
til orientering.

Referatet blev taget til efterretning.

3. Referat fra konstituerende møde
Godkendelse af referatet fra Ældrerådets 
konstituerende møde d. 13. december 
2017.

Referatet blev godkendt.

4. Evaluering af det konstituerende 
møde d. 13. december 2017

Bjørn Bjerking fremlagde sin person-
lige opfattelse af processen op til, un-
der og efter konstitueringen.
Ligeledes gav Else Marie Holm udtryk 
for sin personlige opfattelse af dette.
På denne baggrund meldte såvel Else 
Marie Holm som Bjørn Bjerking ud, at 
de hver især valgte at trække sig fra 
Ældrerådet. Bjørn Bjerking fortsætter 
dog sammen med sekretæren eksternt 
sit arbejde vedr. IT til Ældrerådets 
medlemmer, indtil alle ældrerådsmed-
lemmer har fået udleveret PC’er.
Formanden meddeler Næstved Kom-
mune, at de to nævnte er udtrådt af 
Ældrerådet og at suppleanter skal ind-
kaldes.

Sven 
Ulrik
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Else Marie Holm og Bjørn Bjerking 
forlod mødet efter dette punkt.

5. Ældrerådets interne struktur
Drøftelse af - og evt. beslutning om – 
hvilken intern struktur, det nye ældreråd 
ønsker i sit arbejde (ud over det nedsatte 
forretningsudvalg m.v.).

Ældrerådet påbegyndte overvejelser 
over, hvilke faste udvalg m.v. man 
ønskede nedsat, og enkelte medlem-
mer gav på forhånd udtryk for, hvilke 
af disse de havde interesse i at være 
med i. 
Uffe meddelte, at han vil udarbejde en 
oversigt over samtlige tillidsposter for 
de enkelte ældrerådsmedlemmer. 
Denne er medsendt dette referat, og 
inden næste ældrerådsmøde bedes de 
enkelte medlemmer have gjort sig 
overvejelser over, hvor man kunne 
tænke sig at være med.

Uffe

Alle

6. Tilsynsrapporter
Orientering om Ældrerådets rolle i for-
bindelse med de udarbejdede tilsynsrap-
porter vedr. Næstved Kommunes pleje-
centre m.v.

Lotte gav en orientering om, at Ældre-
rådet normalt løbende modtager disse 
rapporter, og at der én gang om året 
skal udarbejdes et høringssvar om-
kring dette til kommunen, efter at 
samtlige rapporter er modtaget, og 
når sagen er på udvalgets dagsorden.
Lotte sørger løbende for at tage rele-
vante notater om de enkelte rapporter 
og tilbyder desuden at lave forslag til 
høringssvar, når dette bliver aktuelt.
Undervejs er alle naturligvis velkomne 
til at gøre sig deres egne notater – 
især de ældrerådsmedlemmer, som 
er/bliver tilknyttet de enkelte pleje-
centre.

7. Kommende aktiviteter
Drøftelse af ønsker om kommende ak-
tiviteter for Ældrerådets medlemmer – 
herunder deltagelse i Danske Ældreråds 
tilbud.

Alle ønsker at deltage i Danske 
Ældreråds tilbud om 

1) Temadag om introduktion til 
ældrerådsarbejdet d. 07. marts 
i Næstved

2) Repræsentantskabsmøde i 
Nyborg: 7. maj 2018
og
Ældrepolitisk konference i 
Nyborg: 8. maj 2018

Uffe sørger for fælles tilmelding fra 
Næstved Ældreråd, når det er muligt.

Uffe

8. Orientering om bærbare computere 
m.v.

- Bærbare computere til alle 
Ældrerådets medlemmer

- E-mailadresser til alle Ældrerådets 
medlemmer – alene til brug i 

Uffe orienterede om dette.
Uffe aftaler nærmere med den tilknyt-
tede IT-mand om levering og intro-
duktion til arbejdet med de bærbare 
PC’er.
Forretningsudvalget beslutter, hvornår 

Uffe

FU
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Ældrerådets regi
- Brug af systemet Dropbox
- Andet vedr. IT?

en egentlig demonstration for hele 
Ældrerådet omkring dette skal finde 
sted.

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 Ældre-
rådets side?

Meningen med dette faste punkt på 
dagsordenen er, at Ældrerådet kan 
blive orienteret, når nogen måtte have 
henvendt sig til et eller flere af rådets 
medlemmer.
Ældrerådet beslutter derefter, hvad 
der eventuelt videre skal/kan ske i så-
danne tilfælde.
Ældrerådet kan dog ikke foretage 
sagsbehandling, men må gerne tage 
emner af principiel karakter op.
I enkeltsager må Ældrerådet henvise 
til den kommunale forvaltning (ældre-
chefen).

10. Pressemeddelelse 
Er der p.t. noget, der skal udmeldes til 
pressen? 

På baggrund af at to medlemmer af 
personlige årsager d.d. har valgt at 
udtræde af Ældrerådet, formulerer 
formanden en pressemeddelelse, som 
sendes ud snarest.

Sven 
Ulrik

11. Orientering
a. Formand.
b. Regionsældrerådet.
c. Danske Ældreråd.
d. Trafikgruppen
e. Andre.

a) Intet p.t.
b) Der har d.d. været konstituerende 
møde i Regionsældrerådet (med afbud 
fra Lotte grundet deltagelse i møde i 
Næstved Ældreråd)
c) Intet ud over de e-mails, der har 
været sendt ud.
d) Intet.
e) Intet.

OBS: Når Ældrerådets kommende 
interne struktur er besluttet, vil dette 
punkt bliver tilrettet i overensstem-
melse med denne.

Uffe

12. Eventuelt Rolf oplyste, at han ville kunne lægge 
lokaler til, hvis Ældrerådet måtte øn-
ske at afholde et møde dér.
Ældrerådet fandt i øvrigt, at det ville 
være en god idé at holde visse møder 
– alternativt aflægge besøg – på de 
kommunale plejecentre.
Der kan eventuelt også lægges offent-
lige temamøder i Ældrerådets regi for-
skellige steder i kommunen.
Rolf informerede om nyt sundhedshus 
i Tappernøje-/Brøderup-området.
Uffe bad om at få tilsendt privatadres-
ser og telefonnumre for Ældrerådets 
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medlemmer med henblik på udarbej-
delse af en samlet oversigt - herunder 
også omfattende de kommende sær-
lige ældreråds-e-mailadresser for alle. 

Mødets bilag:

 Referat fra Ældrerådets møde d. 13. december 2017 (pkt. 2)
 Referat fra konstituerende møde i Ældrerådet d. 13. december 2017 (pkt. 3)
 Modtagne tilsynsrapporter i kalenderåret 2017 (pkt. 6)

Efter mødets slutning er der frokost på Kildemarkscentret.


