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Dagsorden for Ældrerådet 
 

Mødedato: Onsdag 18.11.2020  

Tid: 10.00 – 12.30 

Sted: Mødelokalet, Kildemarkscentret, Kildemarksvej 124, 4700 Næstved 

 

 

Deltagere: Sven Ulrik Terp, Rolf Voetmann, Merete Maibøll, Inge-Lise Madsen, Gert Segato, Lotte 

Petersen, Birthe Kærsig og Lars Høgh. 

 

Fraværende:  

 

Ordstyrer:  Merete Maibøll 

 

Referent: Uffe Tvede Hansen 
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1. Valg af ordstyrer for dette møde 

 

Beslutning mv.: 

Merete blev valgt. 

 

2. Godkendelse af mødets dagsorden 

 

Beslutning mv.: 

Dagsordenen blev godkendt. 

 

3. Referat fra Ældrerådets møde d. 14. oktober 2020 

 

Beslutning mv.: 

Referatet blev godkendt med ændringer i pkt. 5, hvor de to første afsnit udgår. 

Eventuel aktør:  

 

4. Præcisering af tekst i referatet fra ældrerådsmødet d. 16. september 2020 

I referatet fra dette mødes pkt. 11 Det kommende ældrerådsvalg står der bl.a.: ”Emnet blev drøftet på se-

neste formandsmøde. Det var her de deltagende ældrerådsmedlemmers opfattelse, at administrationens 

med-arbejdere var imod et såkaldt fremmødevalg, og at det også var disse medarbejderes opfattelse, at 

politi-kerne – af økonomiske grunde – delte denne opfattelse”. 

Efterfølgende har der været kontakt mellem den nævnte administration og Ældrerådets formand. 

Ældrerådet ønsker her at præcisere, at rådet ikke opfatter administrationen som hverken 

meningstilkendegivende eller besluttende i denne forbindelse, men at holdninger og beslutninger i denne 

sammenhæng alene er et anliggende for politikerne. 

Beslutning mv.: 

Ældrerådet tiltrådte den nævnte præcisering. 

Eventuel aktør:  

 

5. Formandsmødet d. 07. december 2020 

Hvilke emner ønsker Ældrerådet taget op på dette møde? 
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Beslutning mv.: 

Ældrerådet ønsker disse emner drøftet på formandsmødet: 

• Tilsynene på plejecentre m.v. samt de dertil hørende rapporter. 

• Beslutning om tre nye sygeplejeklinikker (uden forudgående høring af eller information til Ældre-

rådet). 

• Budgettet. 

Det skal i øvrigt erindres, at det tidligere er aftalt, at formandsmødet d. 07. december 2020 afholdes i 

mødelokalet på Kildemarkscentret kl. 08.30 – 10.00, således at Ældrerådet kan afholde 

forretningsudvalgsmøde samme sted umiddelbart bagefter fra kl. 10. 

Eventuel aktør:  

 

6. Fordeling af midler efter § 18 og § 79 

Tilbagemelding fra Sven Ulrik og Merete, som har deltaget i møder vedr. dette. 

Beslutning mv.: 

Møderne ang. fordeling af midler efter de to paragraffer blev afholdt i samarbejdets ånd med en god 

proces og enighed. 

Visse ansøgere har en treårig aftale, så man fx kan disponere betaling af husleje m.v. 

En sag, hvor en forening er overgået til at være et kommunalt projekt – med deraf følgende problematik 

om kommen-de tildeling af midler - blev kort drøftet. 

Eventuel aktør:  

 

7. Boliger for ældre 

Er der lavet aftale med repræsentant fra kommunen om deltagelse i ældre-rådsmøde vedr. dette? 

Beslutning mv.: 

På grund af coronasituationen er der endnu ikke truffet aftale omkring dette. 

Eventuel aktør:  

 

8. Det kommende ældrerådsvalg 

Der skal d. 16. november 2021 afholdes valg til kommunalbestyrelser og regionsråd. 

Der skal ligeledes i 2021 afholdes nyvalg til ældre- og seniorrådene i Danmark – således også til Ældrerådet i 

Næstved Kommune. 

Ældrerådet har besluttet, at emnet løbende skal være at finde på dagsordenen for rådets møder. 



Næstved Ældreråd 

4 
 

 

Allerede trufne beslutninger: 

Ældrerådet ønsker, at det kommende ældreråd består af 12 medlemmer samt suppleanter valgt i den 

rækkefølge, som stemmetallene bestemmer. 

Ældrerådet ønsker desuden, at valget til Ældrerådet afholdes som et fremmødevalg på samme måde som 

valget til by- og regionsråd. 

Er der nyt om: 

• Aktuelle henvendelser til beslutningstagere med henblik på at få afholdelse af valget som 

fremmødevalg afklaret så snart som muligt 

• Hvem stiller op fra det nuværende ældreråd til en ny periode? 

• Hvordan rekrutterer man kandidater til valget? 

• Hvordan vækkes 60+ borgernes interesse for valget bedst?  

• Andet? 

Skal der eventuelt nedsættes en særlig ”task force” fra Ældrerådet, som arbejder med alt vedr. det 

kommende valg – herunder forslag til synliggørelse, arrangementer m.v.? 

Bilag: Forslag til skrivelse til byrådsmedlemmerne 

Beslutning mv.: 

Det blev besluttet straks at afsende den foreslåede skrivelse vedr. fremmødevalg til samtlige 

byrådsmedlemmer. 

Den foreslåede task-force blev nedsat, og den består af: Sven Ulrik, Lars, Inge-Lise og Uffe. 

Eventuel aktør: Uffe 

 

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 anledning til nærmere interesse fra Ældrerådets 

side? 

Beslutning mv.: 

Lars har erfaret, at en del ældre har problemer med den påbudte brug af mundbind i forskellige 

sammenhænge. 

Rolf oplyste, at en del af Lejerbos afdeling i Brøderup anvendes til isolationsboliger i forbindelse med 

coronasituationen. I den forbindelse har Rolf som formand for afdelingen udarbejdet en informa-

tionsskrivelse til beboerne, som efter opfordring er sendt til direktør i Næstved Kommune Jacob Bigum 

Lundberg – til evt. brug som skabelon for lignende information. Efterfølgende har en anden medarbejder i 

Næstved Kommune dog udsendt en anden tekst til Lejerbos beboere i Brøderup, som har givet anledning til 

lidt bekymring hos især de ældre, idet beboerne i isolationsboligerne konsekvent omtales som ”de 

smittede”. 
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Birthe omtalte et tilfælde, hvor en plejeseng uden varsel var sendt ud til en borger, uden at vedkommende 

havde mulighed for selv at sætte den op. Flere eksempler har fået Birthe til (som privat-person) at skrive til 

borgmesteren vedrørende hjemmeplejen generelt. 

Eventuel aktør:  

 

10. Pressemeddelelse 

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

Beslutning mv.: 

Intet p.t. 

Eventuel aktør:  

 

11. Orientering 

a. Husrådene  

b. § 79-udvalget 

c. § 18-udvalget 

d. PR-udvalget – herunder redaktionsgruppen vedr. info til ældre i Næstved Kommune  

e. Kostrådet 

f. Regionsældrerådet 

g. Følgegruppen vedr. kollektiv trafik   

h. Danske Ældreråd 

i. Formanden 

j. Andre 

Beslutning mv.: 

a. Lars har i slutningen af oktober været til husrådsmøde på Symfonien. Man er i gang med at samle 

økonomien for stedets køkkener. Derudover arbejder man med at etablere en oplevelses-/demens-

park. Fonde er søgt om tilskud til dette. 

b. Se pkt. 6. 

c. Se pkt. 6. 

d. Skriv i Ugeavisen sidste tirsdag. Næste gang vil der blive skrevet lidt om de modtagne 

tilsynsrapporter. 

e. Møde d. 17/11. Næstved Madservice har som sådan ingen problemer i forbindelse med coronasitu-

ationen, idet man i forvejen er meget påpasselig med at overholde en lang række hygiejnemæssige 

forskrifter. Der har dog været et fald i produktion/salg p.g.a. manglende leverancer til skolerne, der 

var lukket ned i foråret. 
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f. Alt er p.t. aflyst p.g.a. coronarestriktionerne. Det vides ikke, hvornår man kan mødes igen. 

Kommunikationen mellem regionen og regionsældrerådet har ikke været optimal. 

g. Vedtaget at indføre el-busser fra 2022. 

h. Der skal vælges ny formand fra 2021. 

i. Intet 

j. Uffe oplyste, at referaterne fra ældrerådsmøderne på kommunens hjemmeside igen vil have 

samme format, som Ældrerådet selv anvender. 

Eventuel aktør:  
 

12. Eventuelt 

 

Beslutning mv.: 

Ældrerådet finder det kritisabelt, at rådet skal læse i avisen, at Næstved Kommune har valgt at etablere tre 

nye sygeplejeklinikker i 2021 – uden at Ældrerådet er blevet inddraget, siden kommunen i november 2019 

hørte rådet i forbindelse med etablering af et pilotprojekt.  

Ældrerådet udsætter årets julefrokost til et tidspunkt i det nye år, hvor coronasituationen forhåbentlig er 

bedret. 

Eventuel aktør:  

 

Mødets bilag: 

 

• Referat fra Ældrerådets møde d. 14. oktober 2020 (pkt. 3) 

• Forslag til skrivelse til byrådsmedlemmerne (pkt. 8) 

 

OBS: Efter mødets afslutning er der bestilt frokost til mødets deltagere. Såfremt man IKKE deltager i denne, 

bedes man give besked til sekretær Uffe Tvede Hansen på tlf. 42 76 02 25 eller e-mail: uth@aernaestved.dk  

mailto:uth@aernaestved.dk

