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Referat af møde i Ældrerådet d. 14.-02.-2018

Mødeforum Ældrerådet

Sted Mødelokalet, Kildemarkscentret, Kildemarksvej 124, 4700 Næstved

Dato Onsdag den 14. 
februar 2018

Tidsrum 10.00 – 12.30 

Deltagere Gert Segato, Hans Jørgen Parling, Lars Vestergaard Frandsen, Lars Høgh, Lis 
Jacobsen, Birthe Kærsig, Michael Lancaster, Inge-Lise Madsen, Merete Maibøll, 
Lotte Petersen, Sven Ulrik Terp og Rolf Voetmann 

Fraværende

Mødeleder Sven Ulrik Terp

Referent Uffe Tvede Hansen

Tekst Beslutning m.v. Eventuel 
aktør

1. Godkendelse af mødets dagsorden Dagsordenen blev godkendt.

2. Præsentation af nye medlemmer af 
Ældrerådet
Som følge af to medlemmers udtræden 
af Ældrerådet er to nye medlemmer ind-
trådt i rådet.

De to nyindtrådte medlemmer af 
Ældrerådet, Gert Segato og Hans 
Jørgen Parling, blev budt velkommen 
og præsenteret for Ældrerådet.

3. Opfølgende konstituering
Som følge af to medlemmers udtræden 
af Ældrerådet skal der foretages valg af:

a) 1. næstformand
b) Såfremt den 2. næstformand, der 

blev valgt til denne post ved det 
konstituerende møde d. 13. de-
cember 2017, vælges som 1. 
næstformand under a), skal der 
her vælges en ny 2. næstformand

a) Til ny 1. næstformand blev 
valgt Rolf Voetmann, som såle-
des også tiltræder Ældrerådets 
forretningsudvalg.

b) Som følge af valget under a) 
udgik dette punkt.

4. Referat fra Ældrerådets møde den 
17. januar 2018

Referatet blev godkendt.

5. Efterretningssager
a) Magtanvendelser juli og oktober 

kvartal 2017. 
Til orientering har Ældrerådet fået frem-
sendt oversigt over magtanvendelser for 
juli og oktober kvartal 2017. Sagen 
Magtanvendelser blev behandlet på 
Omsorgs- og Forebyggelsesudvalgets 
møde den 29. januar 2018. Sagen er 
medsendt denne dagsorden som bilag.

a) Ældrerådet tog sagen til 
efterretning.

b) Lotte orienterede om, at alle 
tilsynsrapporter for 2017 nu er 
tilgået Ældrerådet. Der mangler 
alene den samlede årsrapport 
vedr. plejecentrene. Lotte 
samler op på det hele, indtil 
Ældrerådet får sagen til høring 
fra Omsorgs- og Forebyggel-
sesudvalget

Lotte
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b) Modtagne tilsynsrapporter
Orientering v/ Lotte

6. Ældrerådets interne struktur
Fortsat drøftelse af - og beslutninger om 
– hvilke tillids-og repræsentationsposter 
de enkelte medlemmer af Ældrerådet 
skal varetage i rådets kommende arbejde 
(ud over det nedsatte forretningsudvalg 
m.v.).
Bilag: Oversigt over samtlige tillids- og 
repræsentationsposter for Ældrerådets 
medlemmer, hvor allerede foretagne valg 
og afgivne ønsker er indsat.

Oversigten over samtlige tillids- og 
repræsentationsposter for Ældrerådets 
medlemmer blev udfyldt.
Denne medsendes dette referat som 
bilag.
Ældrerådets formand orienterer (via 
sekretæren) Næstved Kommune 
(centerchef Dorthe Berg Rasmussen) 
om de foretagne udpegninger.

Uffe

7. Kommende aktiviteter
Af hensyn til nye medlemmer af Ældre-
rådet opsummeres her, hvad der tidligere 
er fremsat af ønsker om deltagelse i akti-
viteter for rådets medlemmer.
(se også referatet fra ældrerådsmødet d. 
17. januar)

Alle medlemmer af Ældrerådet er til-
meldt Danske Ældreråds temadag med 
fokus på retsgrundlag og arbejdsopga-
ver for ældre-/seniorråd d. 07. marts 
2018 på Hotel Vinhuset i Næstved.
Alle har ligeledes modtaget program 
for denne temadag.
Alle ældrerådsmedlemmer (samt se-
kretæren) ønsker desuden at deltage i 
Danske Ældreråds arrangement på 
Nyborg Strand i dagene mandag d. 
07. – tirsdag d. 08. maj 2018.
Mandag d. 07. maj afholdes Repræ-
sentantskabsmøde og tirsdag d. 08. 
maj Ældrepolitisk Konference med 
overskriften ”Har vi et værdigt sam-
fund at blive ældre i?”
(Program for konferencen er medsendt 
dette referat).
Alle bedes venligst inden næste ældre-
rådsmøde give besked til sekretæren 
om, hvilke to seminarer man ønsker at 
deltage i (se programmet), eftersom 
dette skal oplyses ved tilmeldingen. 
Ligeledes bedes man give Uffe besked 
om, hvis der er særlige forhold, der 
skal tages højde for for den enkelte 
(særlig kost eller lignende).
Uffe vil efterfølgende tilmelde alle 
samlet til såvel repræsentantskabsmø-
det som den ældrepolitiske konferen-
ce.

Alle

Uffe

8. Orientering om bærbare computere 
m.v.
Af hensyn til nye medlemmer af Ældre-
rådet orienteres her dels om, hvad der 
blev nævnt på ældrerådsmødet d. 17. 
januar, dels om nuværende status vedr. 

På næste ældrerådsmøde d. 14. marts 
vil alle ældrerådsmedlemmer få udle-
veret bærbare PC’er. 
Janus Ellegaard Larsen, som er tilknyt-
tet Ældrerådet som IT-person, vil 
komme efter frokost og introducere 
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dette
- Bærbare computere til alle 

Ældrerådets medlemmer
- E-mailadresser til alle Ældrerådets 

medlemmer – alene til brug i 
Ældrerådets regi

- Brug af systemet Dropbox
- Andet vedr. IT?

alle i brugen af PC’erne, herunder 
”Dropbox” og Outlook. 
Af hensyn til dette vil næste ældre-
rådsmøde foregå i tidsrummet kl. 
10.00 – ca. 15.30.
Alle får tildelt en særlig e-mailadresse 
med deres initialer m.v. – eksempelvis 
xxx@aernaestved.dk. Når e-post 
sendes til denne adresse, vil det i øv-
rigt automatisk blive videresendt til 
det enkelte ældrerådsmedlems oplyste 
private e-mailadresse.

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?

Forskellige ”input” i denne sammen-
hæng blev taget op – dels fra pressen, 
dels fra erfaringer, som enkelte ældre-
rådsmedlemmer havde gjort.
Der blev bl.a. nævnt den tragiske 
brand på Søvang i Glumsø, hvor en 
ældre mand omkom, og spørgsmålet 
om rygeforklæder blev vendt i den 
forbindelse. 
Sagen om et gulv, som angiveligt 
skulle være blevet ødelagt af hjemme-
plejen, blev ligeledes nævnt.
Spørgsmålet om mangel på akutplad-
ser blev berørt, ligesom flere uheldige 
hændelser i forbindelse med hjemme-
plejen blev nævnt.

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

Det blev nævnt, at det nok ville være 
en god idé at præsentere det nye æl-
dreråd og dets intentioner med sit 
virke for offentligheden i pressen, hvor 
det i Aktivitetssprøjten kunne ske ad 
tre omgange, hvor fire medlemmer 
blev præsenteret ad gangen.

11. Orientering
a. Formand.
b. § 79-udvalget
c. PR-udvalget
d. Kostrådet
e. Regionsældrerådet
f. Redaktionsgrp. for Aktivitetssprøjten
g. Følgegruppen vedr. trafikale forhold
h. Danske Ældreråd.
i. IT-gruppen
j. Husrådene
k. Andre

a) Flere henvendelser fra forlag, 
der tilbyder sig i forbindelse 
med informationshæfter, fol-
dere m.v. om Ældrerådet.
Diverse henvendelser i øvrigt.
Forretningsudvalget var d. 12/2 
inviteret til velkomstmøde hos 
kommunen, hvor formanden 
for Omsorgs- og Forebyggel-
sesudvalget deltog sammen 
med direktøren og centerche-
fen. Referat fra dette møde er 
medsendt referatet fra dette 
ældrerådsmøde. Ældrerådet 
ønsker den foreslåede ”intro-
duktion til hele Ældrerådet” 

mailto:xxx@aernaestved.dk
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afholdt snarest muligt.
b) Intet.
c) Intet.
d) Intet.
e) Regionsældrerådets 

forretningsudvalg (hvor Lotte 
deltager) afholder møde d. 
19/2.

f) Deadline vedr. næste udgave 
d. 5/3

g) Intet.
h) Intet.
i) Gruppen blev ikke oprettet 

under pkt. 6.
j) Intet.
k) Lotte og Uffe orienterede om 
- Diæter til Ældrerådets 

medlemmer (Uffe medbringer 
skemaer til udfyldelse på 
ældrerådsmødet d. 14/3)

- Kørepenge (skema til opgørel-
se af dette er medsendt dette 
referat). Disse udfyldes 
løbende og indsendes – 
eksempelvis hvert halve år - 
pr. mail til formanden, som 
skal attestere dem.

- Køb v.h.a. Ældrerådets EAN-
nummer. Nummeret blev op-
lyst!

Uffe

12. Eventuelt Rolf foreslog, at der ved byfest i hans 
lokalområde blev etableret en ”stand” 
for Ældrerådet. 
I den forbindelse indhenter Rolf tilbud 
på såkaldte ”bannere”.

Rolf

Mødets bilag:

 Referat fra Ældrerådets møde d. 17. januar 2018 (pkt. 4 og 6)
 Magtanvendelser juli og oktober kvartal 2017 (pkt. 5)
 Oversigt over alle Ældrerådets udvalgs- og repræsentationsposter samt deltagelse i hus-

/husrådsmøder (pkt. 6)

Efter mødets slutning er der frokost på Kildemarkscentret.


