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Referat af møde i Ældrerådet d. 10.-10.-2018 

Mødeforum Ældrerådet 
 

Sted Distrikt ØST, Munkebo, Farimagsvej 52, Næstved 
Bemærk mødestedet!  

Dato Onsdag den 10. oktober 2018 Tidsrum: 10.00 – ca. 13.30 
  

Deltagere Inge-Lise Madsen, Birthe Kærsig, Gert Segato, Hans Jørgen Parling, Lars Høgh, 

Lis Jacobsen, Merete Maibøll, Lotte Petersen, Sven Ulrik Terp og Rolf Voetmann. 

Fraværende Michael Lancaster 
 

Ordstyrer Lotte Petersen 
 

Referent Uffe Tvede Hansen 

 

 
 
 

 Tekst Beslutning m.v. Eventuel 

aktør 

0. Orientering om Distrikt ØST 

Møde med distriktschef Birgitte 

Ettrup og eventuelle andre 

relevante personer fra Distrikt ØST. 

Eventuel rundvisning på Munkebo.  

 

Emner for mødet med dette 

distrikt: 

Fremme livsglæde, inddragelse, 

mangfoldighed og forebyggelse af 

ensomhed, kedsomhed og magtes-

løshed 

Ældrerådet fik en grundig orientering om 

arbejdet i Distrikt ØST og de 

underliggende teams ved dels 

distriktschef Birgitte Ettrup, dels 

vicedistriktschefen og de syv teamle-dere 

i distriktet. 

Derefter blev rådets medlemmer vist 

rundt på såvel Munkebo som Helgesvej. 

 

 

1. Godkendelse af mødets 

dagsorden 

 

Formanden indledte mødet med at 

medde-le, at Lars Vestergaard Frandsen 

efter eget ønske er udtrådt af Ældrerådet. 

Da der ikke er flere suppleanter, 

fortsætter rådet sit virke med 11 

medlemmer. 

 

 

Dagsordenen blev godkendt, og Lotte blev 

valgt til ordstyrer. 

 

2. Referat fra Ældrerådets møde 

den 12. september 2018 

 

Referatet blev godkendt.  

3. Ældrerådets temadag om 

værdighed – februar 2019 

Der blev på Ældrerådets 

september-møde nedsat en ad 

hocarbejdsgrup-pe til planlægning 

Der vil snarest blive indkaldt til møde i ad 

hoc-gruppen vedr. dette. 
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af dette arrange-ment bestående af  

Inge-Lise, Birthe, Gert, Lis og Sven  

Ulrik (hvor Gert påtog sig at  

indkalde gruppen til dens første  

møde).  

Eventuelt nyt fra denne gruppe  

samt eventuel inspiration fra det  

samlede ældreråd til gruppens  

videre arbejde. 

 

4. Ældrerådets synlighed 

Udsat fra ældrerådsmødet d. 12. 

september. 

Opfølgning på behandlingen af 

dette på ældrerådsmødet i august. 

Den nedsatte ad hoc-gruppe vedr. 

dette emne, lovede at arbejde 

videre med sagen omkr. eventuel 

skriftlig henvendelse til foreninger 

o.l. og komme med et bud på, 

hvem det kunne tænkes, at 

Ældrerådet skulle skrive til – også 

set i relation til de ressourcer, de 

enkelte ældreråds-medlemmer har, 

og den eventuelle ”gevinst”, der 

måtte være ved det. 

 

Indledningsvist blev det konstateret, at 

der er uddelt en stor mængde af de nye 

foldere om Ældrerådet, samt at rådet har 

deltaget i Foreningernes dag d.1. 

september. 

 

Vedr. pkt. 4 på tjeklisten blev der fremført 

argumenter dels for, at Ældrerådet aktivt 

skulle henvende sig til relevante organisa-

tioner i kommunen med henblik på at for-

tælle om rådets funktion m.v., dels for at 

Ældrerådet skulle være åben over for hen-

vendelser fra organisationer m.v., som 

gerne vil vide mere om Ældrerådets arbej-

de, og hvor Ældrerådet også vil kunne få 

ideer til, hvad man kan og bør tage op. 

Konklusionen på denne drøftelse blev, at 

Ældrerådet ikke skriver til alle relevante 

fora i denne sammenhæng, men i stedet 

vil være imødekommende over for alle 

hen-vendelser med ønsker om dialog med 

Æl-drerådet. 

 

Pkt. 5-8 på tjeklisten tages op på næste 

ældrerådsmøde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Optimering af Ældrerådets 

arbejde 

Er der behov for at tydeliggøre, 

hvil-ke rammer Ældrerådet arbejder 

in-den for – herunder såvel 

begræns-ninger som muligheder? 

Skal det tilstræbes, at Ældrerådet 

hyrer en ekstern konsulent/sagkyn-

dig person, som på et møde (enten 

et helt særligt møde eller som led i 

et ældrerådsmøde) kan medvirke til 

at øge Ældrerådets viden og 

kompe-tencer i denne forbindelse? 

– også således at de enkelte 

ældrerådsmed-lemmers 

kompetencer og interesser udnyttes 

bedst muligt. 

 

Ældrerådet besluttede, at der aftales en 

temadag – gerne i slutningen af januar – 

med en udefra kommende person, som 

får til formål at lede Ældrerådet gennem 

en proces, hvor der med baggrund i de 

enkel-te medlemmers interesser og 

kompeten-cer sættes fokus på, hvorledes 

rådet kan optimere sit virke som et 

ligeværdigt team inden for de givne 

rammer. 

 

Uffe oplyste, at han kender en, der efter 

al sandsynlighed vil kunne løse denne 

opga-ve, og Uffe blev derfor bedt om at 

henven-de sig til den pågældende snarest. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uffe 
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6. Ældrerådets økonomi 

Orientering – så vidt det er muligt – 

om Ældrerådets aktuelle forbrug af 

budgettet for 2018.  

 

Lotte redegjorde for, at Ældrerådets bud-

get for 2018 i alt er på ca. 300.000 kr., 

som dels består af de tildelte midler, dels 

er ubrugte midler overført fra forrige bud-

getår. 

Der er p.t i alt brugt 136.483 kr. af Ældre-

rådets samlede midler i 2018. 

Et forventet overskud i 2018 vil erfarings-

mæssigt kunne overføres til 2019, hvor 

Ældrerådet regner med at afholde to of-

fentlige temaarrangementer, en intern 

temadag som skitseret under pkt. 5 m.m. 

 

Redegørelsen blev taget til efterretning af 

Ældrerådet. 

 

 

7. Fordeling af ledige tillidsposter 

På grund af Lars Vestergaards ud-

træden af Ældrerådet skal Lars’ in-

terne tillidsposter i Ældrerådet 

forde-les på andre. 

Bilag: Oversigt over alle 

Ældrerådets udvalgs- og 

repræsentationsposter samt 

deltagelse i hus-/husrådsmøder   
 

Lars Vestergaards plads i PR-udvalget 

overtages af Birthe. 

Lars’ post som suppleant på Bakkegården 

overtages af Lis. 

Hans post som medlem af Ældrerådets 

interne følgegruppe vedr. trafikale forhold 

holdes indtil videre åben. 

 

Vedlagt dette referat medsendes en opda-

teret oversigt over alle ældrerådsmedlem-

mernes tillidsposter. 

Ligeledes medsendes en revideret oversigt 

over deltagere i de dialogbaserede tilsyn 

efterår 2018. 

 

 

8. 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 Ældrerådets 

side? 

 

Lotte: Skal til møde med en +100-årig 

samt dennes to døtre. Lotte deltager i 

dette som privatperson. ”Sagen” tages om 

nødvendigt med til Ældrerådet som 

princip-sag. 

Sven Ulrik: Har talt med en borger med 

en 90-årig far, som havde rigtig mange 

for-skellige hjælpere i sit hjem. Sven Ulrik 

har henvist til kommunens ledelse vedr. 

dette. 

Inge-Lise: Har talt med en dame om for-

skellige oplysninger, som hun manglede 

på kommunens hjemmeside og om 

manglen-de foldere om Ældrerådet på 

biblioteket i Fuglebjerg. Den pågældende 

dame havde i øvrigt brug for en bisidder. 

En sådan kan fås via kommunen eller fx 

ÆldreSagen. 

Rolf: Omtalte problem med Flextrafik-

chauffører, som ikke må hjælpe borgere 

til og fra deres dør. Regler for dette 

efterly-ses. Ældrerådet mener, at dette 

skal un-dersøges nærmere og beder i 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lis 

Michael 
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første om-gang følgegruppen vedr. 

trafikale forhold om at undersøge sagen. 

Derudover kan det tages op på næste 

formandsmøde (i de-cember). Lars roser i 

denne forbindelse i øvrigt Næstved Taxa, 

som følger folk, der har behov for det, 

hele vejen. Lars nævnte i øvrigt også, at 

patienter, der eksempelvis skal til 

Rigshospitalet, ofte må ud på store 

tidskrævende omveje, når bussen skal af-

hente andre. 

 

 

 

 

 

9. Pressemeddelelse  

Er der p.t. noget nyt, der skal 

udmeldes til pressen?  

Intet p.t.  

 

10. 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. Husrådene 

j. Andre 

 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

Vær opmærksom på, at der med 

denne dagsorden er udsendt ny 

mø-dekalender dækkende til og 

med første halvår af 2019. 

Udvalget har d. 12/10 møde med 

Tove Scheel (som var medlem af 

det tidligere ældreråd) med henblik 

på i fællesskab at se nærmere på 

de indkomne forslag. Der afholdes 

møde, hvor midlerne bliver fordelt, 

d.25/10. 

Overskydende eksemplarer af den 

nye informationsfolder opbevares i 

depotrum på Kildemarkscentret. 

Har man brug for sådanne, har 

Uffe nøgle dertil, men man kan 

altid også henvende sig til 

personalet, som vil være 

behjælpelig med at åbne til 

depotet. I øvrigt opbevares 

Ældrerådets nye banner-flag 

samme sted. 

Næste møde i Kostrådet afholdes 

d. 23/10 2018.  

Lotte har d. 9/10 været til møde i 

styregruppen. Der er møde i Regi- 

onsældrerådet i november. 

Der deltog kun 33 i den nyligt 

afhol-dte temadag. Det forventes, 

at Re-gionsældrerådet fremover 

afholder temadage i maj og 

september, og at disse bliver meldt 

ud i god tid. 

Lotte vil fremover udsende 

referatet fra møderne i 

Regionsældrerådet, så de er 

tilgængelige for alle Ældre-rådets 

medlemmer. 
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f) Ros til, at der løbende er nyt fra 

Ældrerådet i Aktivitetssprøjten. 

Det ses gerne, at der – udover fra 

Merete – er indslag fra andre 

ældre-rådsmedlemmer i 

”Ældrerådets spalte”. Send en kort 

tekst på e-mail til Merete, når I har 

noget. 

g) Intet. 

h) Bemærk, at det på seneste opdate-

ring af mødekalenderen kan ses, 

hvornår Danske Ældreråd afholder 

repræsentantskabsmøde og ældre-

politisk konference på Nyborg 

Strand i foråret 2019. 

Til overvejelse for eventuelle 

kandi-dater skal det oplyses, at der 

i fe-bruar 2019 er valg til Danske 

Æl-dreråds bestyrelse. 

i) Lis: Har været til to husråd på Kil-

demarkscentret – både, hvor der 

er demente og ikke-demente. 

Lotte: Har været til husrådsmøde 

(med fire beboere + pårørende) på 

Kildegårdsvej. Der havde tidligere 

været drøftelse af nogle uhensigts-

mæssige interne forhold, som nu 

ser ud til at være løst. Derudover 

har Lotte været til husmøde 

samme sted, hvor mange beboere 

mødte op. 

Birthe: Har været til husmøde på 

Jasminvej (plejeboliger). Godt 

møde med såvel beboere som 

pårørende. Placeringen af stedet er 

problema-tisk.  

Birthe har desuden været til hus-

møde på Birkebo med mange pårø-

rende m.fl. 

Birthe oplyste derudover, at hun 

har været til møde med pårørende 

til hjerneskadede. Her blev især 

det problem nævnt, at man hele 

tiden skal henvende sig til 

kommunen med nye ansøgninger 

m.v. – ofte om det samme - selv 

når det drejer sig om mindre 

praktiske detaljer. 

Lotte: nævnte, at erfaringen fra 

Fuglebjerg viser, at når der holdes 

aftenmøder på plejecentret 

kommer der mange fra personalet 

og mange pårørende, men ingen 

eller kun ganske få beboere. 
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j) 

 

Intet. 

11. Eventuelt 

 

Der er d. 24/10 udsendt en e-mail til hele 

Ældrerådet med invitation til en stor sund-

hedskonference afholdt af Region 

Sjælland d. 6. november 2018 kl. 13.00 – 

17.00 på Comwell Køge Strand med 

temaet Frem-tidens digitale 

sundhedsvæsen. 

Invitation med program inklusiv informati-

on om oplægsholdere m.v. følger i løbet af 

oktober. 

Foreløbig har Birthe udtrykt ønske om at 

deltage. 

 

 

 

 

 

Mødets bilag: 

 

• Referat fra Ældrerådets møde d. 12. september 2018 (pkt. 2) 

• Tjekliste, synlighed (pkt. 4) 

• Oversigt over alle Ældrerådets udvalgs- og repræsentationsposter samt deltagelse i hus-

/husrådsmøder (pkt. 7)  

• Mødekalender for Ældrerådet – inkl. møder i første halvår 2019 (pkt. 10 a) 

 

 

 

 

OBS: Efter mødets afslutning er Munkebo vært ved en mindre frokost. Såfremt man ikke deltager i 

denne, bedes man venligst give besked til sekretær Uffe Tvede Hansen på e-mail: 

uth@aernaestved.dk eller tlf. 42 76 02 25. 

mailto:uth@aernaestved.dk



