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Referat af møde i Ældrerådet d. 12.-02.-2020  
 

Mødeforum Ældrerådet 
 

Sted Mødelokalet, Kildemarkscentret, Kildemarksvej 124, 4700 Næstved 
  

Dato 
 

Onsdag den 12. februar 2020 Tidsrum: 10.00 – ca. 12.30  
 

Deltagere Sven Ulrik Terp, Rolf Voetmann, Merete Maibøll, Birthe Kærsig, Inge-Lise Madsen, 

Gert Segato, Lotte Petersen og Lars Høgh.   

 

Fraværende 
 

Sekretær Uffe Tvede Hansen 

Ordstyrer Lotte Petersen 
 

Referent Birthe Kærsig 

 

 
 

 Tekst Beslutning m.v. Eventuel 

aktør 

1. Valg af referent for dette møde 

 

Birthe Kærsig valgt.  

2. Valg af ordstyrer for dette møde 

 

Lotte Petersen valgt.  

3. Godkendelse af mødets dags-

orden 

 

Godkendt dog med tilføjelsen af, at 

økonomi skulle med under punkt 12. 

 

4. Referat fra Ældrerådets møde d. 

15. januar 2020 

 

Referat godkendt.  

5. Formandsmødet d. 10. februar 

2020 

Orientering om, hvad der blev drøftet 

på dette formandsmøde? 

Skulle der være modtaget et referat 

fra mødet, indgår dette som bilag til 

dette punkt. 

 

Sven Ulrik fortalte om Status på budget-

analyse. Der havde været 6 ekstra akut-

pladser i Karrebæk, der er derfor brugt 

lidt flere penge end beregnet i budgettet. 

Der skal laves en demografianalyse, mht. 

behov af boliger. Ældrerådet vil høre 

nærmere om dette til marts. 

Forretningsudvalget havde spurgt ind til 

velkomstpjecen, som beboere på pleje-

hjem skal have ved indflytning. 

Kommunen har fulgt op på denne. 

Forventet færdig i marts 2020. 

Vores budget: står i år på 260.000 kr. 

Overskuddet for 2019 på kr. 80.000 er 

blevet inddraget af kommunen, hvilket 

ÆR ikke var tilfreds med. I øvrigt ønsker 

ÆR at være med i budgetlægningen når 

det drejer sig om Ældrerådet. 

Rapporterne vedrørende plejehjem m.v. i 
Kommunen vil ÆR naturligvis gerne sta-

dig have tilsendt, men vil ud over disse 
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rapporter også gerne have konklusions-

rapporten tilsendt, hvilket vil sige, at vi 

ønsker en samlet rapport over alle rap-

porterne. 

Kommunen blev spurgt om Ældre- og 

Værdighedspolitikken, Vi ville gerne vide, 

hvor langt Kommunen var med politik-

ken. Det var et naturligt ønske fra ÆR at 

vi gerne vil være med til at godkende 

politikken, da vi ikke kan stå inde for 

den, hvis der er lavet ændringer i forhold 

til, hvad man i ÆR var kommet med til 

politikken. 

Ældre og Værdighedspolitikken vil blive 

taget op på udvalgsmødet den 25. febru-

ar. 

Der er et større underskud på ældreom-

rådet i kommunen: der er endnu intet 

besluttet på området. 

 

6. Boliger for ældre 

Fortsat drøftelse af, hvorledes Ældre-

rådet skal håndtere at få sat dette 

emne på ”den offentlige dagsorden”: 

a) Hvad resulterede forespørgs-

len til Dorthe Berg Rasmussen 

i vedr. eventuelle forslag til en 

eller flere relevante personer i 

kommunen, som måtte kunne 

hjælpe Ældrerådet med at få 

et større overblik over dette 

emne? 

b) Ældrerådet vedtog på sidste 

møde, at man derefter skulle 

tage kontakt til relevante per-

soner i kommunen for at få 

større viden om bl.a. behovet 

og de muligheder, der findes. 

Alle boligformer skal medta-

ges, selv om sagen senere 

godt kan tages op i forhold til 

de enkelte boligformer for sig 

(herunder fx behovet for ple-

jeboliger). 

Aftale om, hvem der gør hvad 

i denne forbindelse. 

c) Ældrerådet besluttede ligele-

des d. 15/1, at man eventuelt 

kunne tage rundt til andre ste-

der i landet for at se på for-

skellige boliger for ældre.  

Er der p.t. forslag til, hvorle-

des der skal arbejdes videre 

med dette? 

Dorte Berg oplyste, at kommunen var i 

gang med en undersøgelse på området. 

Kommunen har inviteret ÆR med på 

ture, for at se på forskellige muligheder. 
 

 



   

Side 3 af 4 

 

d) Endelig besluttede Ældrerådet 

d. 15/1, at arbejdet med dette 

emne skulle munde ud i afhol-

delse af et offentligt møde om 

sagen – senest efterår 2020. 

Er der p.t. nærmere forslag til 

kalendermæssig placering af 

dette? 

 

7. Inspiration vedr. boliger for ældre 

her og i andre kommuner 

Under henvisning til pkt. 6c herover 

tages dette punkt op for sig selv.  

Derudover lovede Rolf på sidste æl-

drerådsmøde at tage kontakt til Le-

jerbo i Næstved med det formål at 

undersøge, om, at Ældrerådet kunne 

få en bustur rundt til Lejerbos for-

skellige relevante boliger for ældre.  

 

Afventer mødet i Køge med Danske Æl-

dreråd, da dette emne tages op på dette 

møde. 

 

 

 

 

 

 

8. Ældrerådets brug af IT 

Status på Gerts arbejde med opgra-

dering af Ældrerådets computere. 

Gert har opgraderet vores computere, 

der mangler kun to at blive opgraderet. 

De fra ÆR, der har fået deres computere 

opgraderet, synes at computerne er ble-

vet bedre. De opgraderede har fået  8 

gigabyte ram ekstra. 

 

 

 

 

 

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? 

Behandlingstiden er stadig urimeligt lang 

ved ansøgning om hjælpemidler. 

Ældrerådet finder det meget kritisabelt, 

når f.eks. egen læge anbefaler et hjælpe-

middel, f.eks. støttestrømper eller andet, 

at det tager op til flere måneder, inden 

den pågældende kan få den eller de nød-

vendige hjælpemidler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Pressemeddelelse  

Er der p.t. noget nyt, der skal 

udmeldes til pressen? 

 

Intet.  

 

 

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 

 

a) Lars har været på Symfonien, fravær 

af personalet er meget lavt: alt fungerer 

fint. Der har været talt om et demensom-

råde, hvor beboere med demens selv kan 

opholde sig eller gå ud, det er et de-

mensområde, som ligger uden for huse-

ne. Da det er dyrt at etablere, vil man 

søge forskellige fonde om midler til at 

oprette et område. 

Lotte har været til beboermøde på Kilde-

gårdsvej, her var ingen problemer. Flere 

lejligheder er beboet af to personer. Man 

har hver sit værelse, men fælles bad og 

toilet, hvilket fungerer glimrende. 
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Merete har været i Røjleparken, her vil 

man forsøge med sit eget vikarbureau på 

5, i håb om at det vil give mere ro, da 

beboerne er kede af personale, som de 

ikke kender.  

Madbudgettet på Røjleparken er fint. 

Rolf har talt med Anne Mette på Bakke-

gården, om husmøderne. Endvidere har 

hen talt med hende om fortovet derude. 

Fortovet kan ikke benyttes af beboerne, 

da det er meget ujævnt, beboere med 

rollatorer og kørestole kan slet ikke be-

nytte fortovet da det er meget ujævnt.  

Park og Vej er blevet orienteret om pro-

blemet, hvilket ÆR bakker op. 

b) Intet. 

c) Intet. 

d) Merete Har sendt mail til Lisbeth (an-

sat af Kommunen) som er ansvarlig for 

aktivitetssiden, det er vigtigt, at ældre 

borgere har et sted, hvor de kan læse, 

hvordan og hvor de kan komme i kontakt 

med  Ældrerådet. 

e) Kostrådet holder møde sidst i februar. 

f) Regionsældrerådsmøde afholdes sidst i 

marts. 

g) Følgegruppen vedrørende trafik holder 

møde den 26. 2. 

h) Vi tilmelder os til Uffe, alle skal med til 

Nyborg Strand. 

i) Intet ud over det allerede nævnte. 

j) Rolf tager til planlægningsmøde vedrø-

rende Foreningernes Dag. Der reserveres 

stadepladser. 

 

12. Eventuelt 

 

Det blev nævnt, at det er svært at få 

nogen pårørende til at møde op til hus- 

møderne. 

 

 

 

Mødets bilag: 

 

• Referat fra Ældrerådets møde d. 15. januar 2020 (pkt. 4) 

 

 

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

i denne, bedes man denne gang give besked til Gitte Wallin på Kildemarkscentret, tlf. 21 67 60 26 

eller e-mail: giwal@naestved.dk  

mailto:giwal@naestved.dk

