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Referat af møde i Ældrerådet d. 16.-01.-2019

Mødeforum Ældrerådet

Sted Mødelokalet, Kildemarkscentret, Kildemarksvej 124, 4700 Næstved
 

Dato Onsdag den 16. januar 2019 Tidsrum: 10.00 – ca. 15
Bemærk mødets længde!

Deltagere Inge-Lise Madsen, Birthe Kærsig, Gert Segato, Lars Høgh, Lis Jacobsen (fra kl. 
12.30), Merete Maibøll, Lotte Petersen, Michael Lancaster, Rolf Voetmann og Sven 
Ulrik Terp
 

Fraværende Hans-Jørgen Parling og (indtil kl. 12.30) Lis Jacobsen. Desuden var sekretær Uffe 
Tvede Hansen fraværende.

Ordstyrer Rolf Voetmann

Referent Lotte Petersen

Tekst Beslutning m.v. Eventuel 
aktør

1. Valg af ordstyrer for dette møde Rolf Voetmann blev valgt.

2. Godkendelse af mødets 
dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

3. Referat fra Ældrerådets møde den 
12. december 2018

Godkendt – dog med tilføjelse omkring 
det, at Kostrådet gerne deltager i mere.

4. Høringssag
Høring om ændrede principper for 
uddeling af Frivillighedspuljen.
Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget 
ønsker at ændre principperne for 
uddeling af Frivillighedspuljen på en 
række områder. Inden endelig be-
slutning træffes, er ændringsfor-
slagene sendt i høring hos Frivillig-
rådet, Handicaprådet, Integrations-
rådet, Udsatterådet og Ældrerådet.

Sidste frist for at indgive høringssvar 
er torsdag d. 31. januar 2019.

Bilag: 
 Høring om ændrede principper 

for uddeling af Frivilligheds-
puljen.

 Forretningsudvalgets forslag til 
høringssvar.

Sven Ulriks forslag gennemgået / drøftet.
Forslaget vedtaget uden ændringer.
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5. Den kommende ældre-, værdig-
heds- og sundhedspolitik
Det er aftalt med kommunen, at Æl-
drerådet inddrages i udarbejdelsen af 
kommunens nye politik på disse 
områder.
Ældrerådet har ligeledes besluttet, at 
det vil være hensigtsmæssigt, 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.
I forbindelse med opstart af dette vil 
Anna Grethe Jensen og Tine Thorsboe 
fra Næstved Kommune deltage i en 
del af Ældrerådets møde i februar 
med orientering om dels ældre- og 
værdighedspolitikken (Anna), dels 
sundhedspolitikken (Tine). 

Har Ældrerådet på nuværende tids-
punkt spørgsmål vedr. dette?

Ældrerådet drøftede emnet.
Vi vil gerne indgå i samarbejdet!
Vi drøfter emnet igen på næste møde og 
vil gerne høre de to personer.

6. Ældrerådets temadag om 
værdighed – forår 2019
De overordnede rammer for tema-
dagen blev godkendt af Ældrerådet i 
november, herunder at arrange-
mentet afholdes på Kildemarkscen-
tret.
Opdatering på planlægningen af 
temadagen:
Tidspunkt? (2. kvartal 2019?)
Politisk deltagelse i dagen?
Koordinering med Ældrerådets ind-
dragelse i arbejdet med den kom-
mende ældre- og værdighedspolitik?

Den planlagte temadag udsat.
Ældrerådet vil gerne deltage i arbejdet og 
ser det godt, at politikerne deltager i 
dagen!

7. Opfølgning på kommende besøg 
på Ropox og i den velfærdstek-
nologiske lejlighed på Tove Dit-
levsens Vej 
Er der nyt om dette – vedr. tids-
punkter m.v.

Sven Ulrik har endnu ikke planlagt 
besøget i lejligheden.

8. Evaluering af dialogbaserede 
tilsyn efterår 2018
Repræsentanter fra Ældrerådet har i 
efteråret 2018 deltaget i fire dialog- 
baserede tilsynsmøder i hver af de 
fire distrikter i kommunen. 
Evaluering af Ældrerådets deltagelse i 

Ældrerådet har været tilfredse med de 
dialogbaserede møder.
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disse sammenhænge.
Bilag: Oversigt over dialogbaserede 
tilsyn efterår 2018.

9. Danske Ældreråds temadag d. 26. 
februar i Køge
Hvor mange fra Næstved Ældreråd 
ønsker at deltage?
Se nærmere her: 
www.tilmeld.dk/TemadagKoegeFeb20
19.
Uffe tilmelder samlet de, der ønsker 
at deltage fra Næstved Ældreråd.

Sven Ulrik og Michael deltager ikke.
Vi ved ikke, om Hans-Jørgen deltager.
Vi beder Uffe undersøge dette og derefter 
tilmelde ham.

10. 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?

Mange henvendelser til formanden ang. 
Trafikforhold.
Forhold vedr. lysforhold.
Diabetesbehandling nu overflyttet til 
egen læge.

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

Nej.

12. Orientering
a. Husrådene 
b. § 79-udvalget
c. PR-udvalget – herunder    
    redaktionsgruppen for  
    Aktivitetssprøjten
d. Kostrådet
e. Regionsældrerådet
f. Følgegruppen vedr. trafikale  
   forhold
g. Danske Ældreråd
h. Formanden
i. Andre

a) Husrådsmøder ved at blive plan-
lagte. Kildegårdsvej har haft det 
første.

b) Det er besluttet, at overskuddet 
skal gå til udvalgene, og det er nu 
besluttet, at Ældrerådet skal med 
i § 18-udvalget.

c) Intet nyt p.t.
d) Intet nyt p.t.
e) Intet nyt p.t.
f) Ældrerådet ønsker referater fra 

møderne. Vi vil bede Helle Jessen 
deltage i formandsmødet!

g) Intet p.t.
h) Intet p.t.
i) Intet.

13. Eventuelt Næste møde i HK seniorer vil få deltagel-
se fra os. Mødet er d. 12/2.

F R O K O S T

14. Optimering af Ældrerådets 
arbejde
Jørn Depenau Møller (Depenau Orga-

Vi drøftede emnet med Jørn, så dagen 
bliver som planlagt.

http://www.tilmeld.dk/TemadagKoegeFeb2019
http://www.tilmeld.dk/TemadagKoegeFeb2019
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nisationspsykolgisk Service) deltager 
i denne del af Ældrerådets møde, 
hvor han dels præsenterer sig selv, 
dels får mulighed for at få input fra 
alle ældrerådsmedlemmer omkring, 
hvilke forventninger man har til den 
kommende temadag om optimering 
af Ældrerådets virke.

Denne interne temadag for hele Æl-
drerådet afholdes mandag d. 18. 
februar 2019 kl. 09.00 – ca. 16 på 
Kildemarkscentret.

Mødets bilag:

 Referat fra Ældrerådets møde d. 12. december 2018 (pkt. 3)
 Høring om ændrede principper for uddeling af Frivillighedspuljen (pkt. 4)
 Forretningsudvalgsudvalgets forslag til høringssvar (pkt. 4)
 Oversigt over dialogbaserede tilsyn efterår 2018 (pkt. 8)

OBS: Da dette møde forventes afsluttet senest kl. 15, forventes det ligeledes, at alle deltager i 
frokosten efter afslutningen af pkt. 13.  


