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Referat fra møde i Ældrerådet d. 14.-10.-2020  
 

Mødeforum Ældrerådet 
 

Sted Mødelokalet, Kildemarkscentret, Kildemarksvej 124, 4700 Næstved 
  

Dato 
 

Onsdag den 14. oktober 2020 Tidsrum: 10.00 – ca. 12.30  
 

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

Lotte Petersen, Birthe Kærsig og Lars Høgh. 

 

Fraværende 
 

 

Ordstyrer Lotte Petersen 
 

Referent Uffe Tvede Hansen 

 

 
 

 Tekst Beslutning m.v. Eventuel 

aktør 

1. Valg af ordstyrer for dette møde 

 

Lotte Petersen blev valgt.  

2. Godkendelse af mødets dags-

orden 

 

Dagsordenen blev godkendt.  

3. Referat fra Ældrerådets møde d. 

16. september 2020 

 

Referatet blev godkendt med den rettelse 

i pkt. 8, at det i stedet skal hedde Bovie-

ran. Man kan evt. se mere på 
https://bovieran.dk. 

 

 

4. Boliger for ældre 

Er der lavet aftale med repræsentant 

fra kommunen om deltagelse i ældre-

rådsmøde vedr. dette? 

 

Der er fra OFU arrangeret en studie-/ 

besigtigelsestur med temaet senior-

bofællesskaber d. 16. november 

2020. Hvor mange ældrerådsmed-

lemmer deltager i dette? 

 

Sven Ulrik har endnu ikke lavet aftale 

med den nævnte repræsentant fra kom-

munen om deltagelse i et ældrerådsmø-

de, men arbejder på det. 

 

Hvad angår den annoncerede studie-/ 

besigtigelsestur d. 16. november blev 

Ældrerådet enig om IKKE at ønske at 

deltage i dette arrangement dels set i 

lyset af andre aktuelle aflysninger rela-

teret til coronasituationen, dels til, at 

man på turen angiveligt skal besøge 

personer, som man ikke omgås jævnligt 

– både af hensyn til disse og til ældre-

rådsmedlemmerne selv og deres familier. 

Ældrerådet finder det i øvrigt både rele-

vant og interessant at være med til noget 

sådant og vil meget gerne deltage i et 

lignende arrangement på et tidspunkt, 

hvor det anses for sikkert for alle parter. 

 

 

 

Sven 

Ulrik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bovieran.dk/
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Uffe meddeler dette til kommunen. 

 

Uffe 

 

5. Det kommende ældrerådsvalg 

Der skal d. 16. november 2021 afhol-

des valg til kommunalbestyrelser og 

regionsråd. 

Der skal ligeledes i 2021 afholdes ny-

valg til ældre- og seniorrådene i Dan-

mark – således også til Ældrerådet i 

Næstved Kommune. 

Ældrerådet har besluttet, at emnet 

løbende skal være at finde på dags-

ordenen for rådets møder. 

 

Allerede trufne beslutninger: 

Ældrerådet ønsker, at det kommende 

ældreråd består af 12 medlemmer 

samt suppleanter valgt i den række-

følge, som stemmetallene bestem-

mer. 

Ældrerådet ønsker desuden, at valget 

til Ældrerådet afholdes som et frem-

mødevalg på samme måde som val-

get til by- og regionsråd. 

Det blev på ældrerådsmødet d. 16/9 

besluttet, at Ældrerådet (ved Sven 

Ulrik) skulle fremsende en skrivelse 

(brev eller e-mail) til hvert enkelt 

byrådsmedlem med argumentation 

for dette – inkl. en invitation til at 

drøfte det med Ældrerådet. 

Er der nyt om: 

• Ovennævnte skrivelse og even-

tuelle reaktioner på denne? 

• Hvem stiller op fra det nuværende 

ældreråd til en ny periode? 

• Hvordan rekrutterer man kandida-

ter til valget? 

• Hvordan vækkes 60+ borgernes 

interesse for valget bedst?  

• Andet? 

 

Se også bilagene:  

• Kaffemøde som valgform til 

seniorrådsvalget i Høje Taa-

strup 

• Kommuner – derfor skifter vi 

til fremmødevalg 

 

Ældrerådet finder det stadig meget 

relevant, at der fra rådet sendes en 

skriftlig argumentation for fremmøde-

valg til samtlige byrådspolitikere. Sven 

Ulrik vil lave et forslag til dette, som Uffe 

også gerne vil medvirke til. 

De to tekster fra Danske Ældreråd, der er 

sendt ud som bilag til dette møde, kan 

værre god inspiration til dette.  

 

Ældrerådet lægger ikke mindst i forbind-

else med det kommende valg stor vægt 

på synlighed, og der bør bl.a. også afhol-

des informationsmøder rundt omkring i 

kommunen, som det skete forud for det 

sidste ældrerådsvalg. 

 

 

 

 

 

Sven 

Ulrik 

Uffe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Udveksling med Seniorenbeirat 

Stockelsdorf? 

På sidste ældrerådsmøde udtrykte 

flere ældrerådsmedlemmer interesse 

for eventuelt at deltage i et sådant 

Spørgsmålet om, hvad Ældrerådet egent-

lig vil opnå med dette, blev taget op. Det 

blev konstateret, at et sådant kultursam-

arbejde vil være i periferien af, hvad Æl-

drerådet normalt beskæftiger sig med. 
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samarbejde (Lars, Birthe, Gert og 

Merete). 

Sven Ulrik fik til opgave at meddele 

Jeppe Pers, at der er interesse for 

dette, og at Ældrerådet afventer nær-

mere. 

Er der nyt omkring dette? 

Se også bilaget: Om kultKIT 

 

Mange andre opgaver må anses for mere 

vigtige for Ældrerådet og presser sig på i 

denne tid. Det blev også nævnt, at det 

vigtigste er, at Ældrerådet er synligt lo-

kalt. 

Ældrerådet besluttede derfor at takke nej 

til dette samarbejde på nuværende tids-

punkt. 

Sven Ulrik giver besked om dette til Jep-

pe Pers. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sven 

Ulrik 

7. Forslag om navneskifte til senior-

råd 

Ældrerådet har modtaget et forslag 

fra Næstved HK Seniorklub om 

navneskifte fra ældreråd til seniorråd, 

som man har bedt Ældrerådet om at 

tage stilling til og eventuelt indstille 

til Byrådet. 

 

Bilag: Forslag om navneskifte 

 

Sagen blev drøftet, og der var argumen-

ter både for og imod et sådant navneskif-

te. 

Ældrerådet besluttede, at man på nuvæ-

rende tidspunkt ikke ønsker at indstille til 

et navneskifte til seniorråd. I stedet vil 

man lade det være op til det ældreråd, 

der vælges i november 2021, at beslutte, 

om man ønsker at foreslå en sådan æn-

dring. 

Sven Ulrik melder tilbage til HK Senior-

klub. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sven 

Ulrik 

8. Plan for ældreråds- og forret-

ningsudvalgsmøder i første halvår 

2021 

Se medsendte mødekalender. 

 

Den foreslåede mødeplan blev godkendt.  

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? 

 

Der var ikke konkrete henvendelser fra 

60+ borgere. 

I stedet blev især den ældre befolknings 

situation i coranakrisen drøftet både i 

bred forstand og med mere specifikke 

eksempler.  

Der er store forskelle på, hvordan coro-

nasituationen påvirker de ældre, hvor 

nogen i visse tilfælde måske ligefrem 

nyder godt af den forøgede fokus på fri-

luftsliv m.v., men hvor andre oplever 

manglende sociale kontakter og mang-

lende muligheder for at deltage i forskel-

lige ellers vanlige aktiviteter - enten fordi 

disse er lukket ned, eller fordi man som 

ældre ønsker at beskytte sig selv. 

Det er naturligvis vanskeligt for Ældrerå-

det at gøre meget ved disse forhold p.t., 

men der var enighed om, at det er vigtigt 

at være opmærksom på dem – ikke 

mindst set ud fra en mental synsvinkel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Pressemeddelelse  

Er der p.t. noget nyt, der skal 

udmeldes til pressen? 

Siden sidste ældrerådsmøde har Sven Ul-

rik udsendt et skriv til pressen bl.a. om 

kommunens mulighed for at få del i 
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 Sundhedsstyrelsens pulje til styrkelse af 

omsorg og nærvær i ældreplejen.  

Sven Ulrik er efterfølgende gjort op-

mærksom på, at kommunen vist nok vil 

søge om at få del i disse midler. 

 

Sven Ulrik gjorde i øvrigt opmærksom 

på, at alle ældrerådsmedlemmer løbende 

meget gerne må foreslå, hvis man me-

ner, at noget bør sendes ud til pressen 

fra Ældrerådet – via formanden. 

 

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) Gert har være til husrådsmøde på 

Nygårdsvej. I den forbindelse blev 

det nævnt, at den i pressen om-

talte elevator, der ikke skulle have 

fungeret i 3 uger, nok skal tages 

med et gran salt, idet det nok er 

en betydeligt kortere periode, der 

er tale om. 

I øvrigt blev de tidligere nævnte 

uheldige ujævne stiforhold taget 

op, og der ville blive sendt en 

skrivelse til kommunen om sagen. 

Lars skal til møde på Symfonien d. 

19/10, men mange andre hus-

rådsmøder er aflyst p.g.a. corona-

situationen. Lars vil bede distrikts-

chefen i Distrikt Nord undersøge, 

hvorfor så mange husmøder er 

aflyst, og om de kan komme i 

gang igen. 

b) Sven Ulrik og Merete er i gang 

med at se på ansøgninger i 

forhold til de to paragraffer. Der 

skal være fordelingsmøder i uge 

43, og der er ansøgninger om 

langt flere midler, end der er til 

rådighed. 

c) Se ovenfor. 

d) Merete vil skrive lidt om, at Æl-

drerådet løbende orienteres om 

tilsynsrapporter vedr. plejecen-

trene og ældreplejen. I den for-

bindelse foreslår Sven Ulrik, at 

Ældrerådet i det hele taget forhol-

der sig til tilsynsrapporterne med 

ønske om, at man reelt forstår, 

hvad de udtrykker. 

Det blev også forslået, at Merete 

kunne skrive lidt om det kommen-

de ældrerådsvalg og om, at der 

skal findes kandidater til dette. 

e) Der er møde i Kostrådet d. 17. 
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november. 

f) Der har været møde i Regionsæl-

drerådets forretningsudvalg. Det 

er planen at afholde et temamøde 

d. 3. november, men der er endnu 

ikke kommet mere ud om det. 

Hvis det afholdes, er det mening-

en, at der kan deltage 3 medlem-

mer fra ældrerådet i hver kommu-

ne. Fra Næstved Ældreråd vil Lot-

te og Inge-Lise have mulighed for 

at deltage. Lotte vil give nærmere 

besked, så snart hun ved noget 

om dette. 

g) Intet nyt. Der er fremkommet et 

oplæg, hvor skolebuskørselen 

tages ud af den øvrige sammen-

hæng og gøres gratis for såvel 

skoleelever som alle andre. 

h) Intet – ud over de to skrivelser, 

som omhandler støtte til fremmø-

devalg (se pkt. 5). 

i) Dialogmødet mellem hele Ældre-

rådet og Omsorgs- og Forebyggel-

sesudvalget d. 28/10 er aflyst og 

forventes kalendersat, når corona-

situationen er bedre. 

j) Se skrivelsen af 7. oktober 2020 

fra Ældre Sagen til alle landets 

borgmestre. 

 

12. Eventuelt 

 

Rolf: Sundhedsstyrelsens videnscenter 

for værdig ældrepleje afholder virtuel 

konference d. 9. november 2020 kl. 12-

15. Alle kan tilmelde sig. Rolf vil sende 

nærmere information til Uffe, som så vil 

give Ældrerådet besked. 

 

 

 

 

Rolf 

 

 

 

Mødets bilag: 

 

• Referat fra Ældrerådets møde d. 16. september 2020 (pkt. 3) 

• Kaffemøde som valgform til seniorrådsvalget i Høje Taastrup (pkt. 5) 

• Kommuner – derfor skifter vi til fremmødevalg (pkt. 5) 

• Om kultKIT (pkt. 6) 

• Forslag om navneskifte (pkt. 7) 

• Mødekalender (pkt. 8) 

• Henvendelse fra Ældre Sagen til landets borgmestre (pkt. 11 j) 

 

 

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

