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Referat af møde i Ældrerådet d. 09.-10.-2019  
 

Mødeforum Ældrerådet 
 

Sted Mødelokalet, Kildemarkscentret, Kildemarksvej 124, 4700 Næstved 
  

Dato 
 

Onsdag den 09. oktober 2019 Tidsrum: 10.00 – ca. 12.30  
 

Deltagere Rolf Voetmann, Merete Maibøll, Inge-Lise Madsen, Gert Segato, Birthe Kærsig, 

Lotte Petersen og Lars Høgh.   

 

Fraværende 
 

Sven Ulrik Terp 

Ordstyrer Merete Maibøll 
 

Referent Uffe Tvede Hansen 

 

 
 

 Tekst Beslutning m.v. Eventuel 

aktør 

1. Valg af ordstyrer for dette møde 

 

Merete blev valgt.  

2. Godkendelse af mødets dags-

orden 

 

Dagsordenen blev godkendt.  

3. Referat fra Ældrerådets møde d. 

11. september 2019 

 

Referatet blev godkendt.  

4. Høringssag 

Konvertering af Nygårdsvej fra om-

sorgsboliger til plejeboliger. 

Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget 

skal på sit møde d. 28. oktober tage 

stilling til, om boligerne på Nygårds-

vej 220 skal konverteres fra om-

sorgsboliger til plejeboliger.  

Forslaget er d. 13/9 sendt i en fire 

ugers høring hos Ældrerådet og be-

boerne på Nygårdsvej. 

 

Bilag: 

- Sagsfremstilling vedr. konver-

tering af Nygårdsvej fra om-

sorgsboliger til plejeboliger.  

- Forskelle mellem omsorgsbo-

liger og plejeboliger. 

- Ventetider 2016 – august 

2019 for almene plejeboliger, 

skærmede plejeboliger og om-

sorgsboliger. 

 

Ældrerådet vedtog at fremsende et hø-

ringssvar med denne ordlyd: 

”Ældrerådet finder, at de nuværende om-

sorgsboliger på Nygårdsvej er et velfun-

gerende miljø, og rådet ønsker som ud-

gangspunkt ikke, at disse boliger ændres 

til plejeboliger. 

Ældrerådet må dog tage til efterretning, 

at boligerne konverteres til plejeboliger, 

men udtrykker samtidig stor bekymring 

over manglen på plejeboliger fremover 

og håber, at der snarest tages skridt til 

at tilvejebringe det nødvendige antal”. 

 

Ældrerådet gav i øvrigt klart udtryk for, 

at man er imod, at omsorgsboligerne på 

Nygårdsvej ændres til almene plejeboli-

ger, idet man mener, at der dermed øde-

lægges et eksisterende godt miljø. 

 

 

Uffe 
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Høringsfristen er d. 11/9 2019 kl. 

09.00. 

5. Dialogmødet d. 01.-10.-2019 mel-

lem hele Ældrerådet og Omsorgs- 

og Forebyggelsesudvalget 

Evaluering af Ældrerådets deltagelse i 

dette møde. 

Såfremt der foreligger et referat fra 

mødet, indgår dette som bilag til det-

te punkt. 

 

Der er ikke fremsendt et referat fra kom-

munen fra dette møde. 

 

Ældrerådet fandt, at det i det store og 

hele havde været et godt møde. 

 

6. Regionsældrerådets temamøde d. 

18. september 2019 

Kort orientering fra de ældreråds-

medlemmer, der deltog i dette arran-

gement. 

 

Man havde bl.a. drøftet behovet for prak-

tiserende læger i de forskellige kommu-

ner i regionen.  

Det virtuelle aspekt i sundhedssektoren 

blev ligeledes berørt. 

 

7. Danske Ældreråds seneste tema-

møder 

Danske Ældreråd afholdt d. 17/9 

møde for formænd og næstformænd.  

Kort orientering fra dette møde v/ 

Rolf og Merete. 

 

Danske Ældreråd afholdt d. 2/10 te-

mamøde om Kommunernes sund-

hedsfaglige opgaver, fremtidens bo-

ligformer for ældre og et godt og 

værdigt liv på plejehjem. 

Kort orientering fra de ældreråds-

medlemmer, der deltog i dette. 

 

Vedr. mødet for formænd og næstfor-

mænd d. 17/9:  

Danske Ældreråd ønskede at få input til 

emner, man skal arbejde videre med. 

Når disse emner er bearbejdet, sendes 

der nyt ud fra Danske Ældreråd. 

”En værdig død” blev berørt – og perso-

nalets kompetencer til at håndtere dette. 

Man kan bl.a. se mere om flere af de 

emner, der blev drøftet på disse sider: 

statistikbanken.dk  

vive.dk  

Region Sjællands hjemmeside (værktøjs-

kassen) 

”Boliger” bør være et punkt til drøftelse 

på næste ældrerådsmøde. 

 

Vedr. temamødet d. 2/10 om kommuner-

nes sundhedsfaglige opgaver, fremtidens 

boligformer for ældre og et godt og vær-

digt liv på plejehjem: 

Udmærket møde! 

Birgitte Ettrup bidrog med et godt ind-

læg. 

Der burde have været tid til udveksling af 

erfaringer m.v. mellem de enkelte ældre-

råd. 

Man burde have snakket mere om, hvad 

man gør for dels patienterne, dels de på-

rørende. 

De praktiske forhold på temamødet 

(bordopstilling m.v.) var for dårlige. 

På baggrund af Birgitte Ettrups indlæg 

gav Ældrerådet i Høje Taastrup udtryk 

for, at man gerne ville besøge Næstved. 

Ældrerådet i Næstved kunne ønske sig at 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forret-

ningsud-

valget 
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mødes med andre ældreråd i sammen-

lignelige kommuner m.h.p. at drøfte em-

ner som budget og boliger. 

Dette tages op som punkt på næste æl-

drerådsmøde, idet alle ældrerådsmed-

lemmer dog forinden gerne må have 

gjort sig tanker om, hvilke ældreråd, 

man kunne forestille sig i denne forbind-

else, samt hvilke emner, man gerne vil 

drøfte. 

 

 

 

 

Forret-

ningsud-

valget 

8. Næstved Kommunes ældre- og 

værdighedspolitik 

Aftale om frivillige til ophængning af 

plakater i forbindelse med det kom-

mende temamøde d. 21. november 

kl. 14 -17. 

Eventuelt andet nyt fra ad hoc-

gruppen vedr. dette (Birthe, Gert, 

Inge-Lise, Merete og Sven Ulrik). 

 

Birthe oplyste, at det er Anna Grethe 

Rugbjerg fra Næstved Kommune, der er 

tovholder vedr. mødet d. 21/11. 

Når indbydelse, plakater m.v. er færdige, 

bliver det sendt til Birthe til høring i Æl-

drerådets ad hoc-gruppe. 

Ældrerådet besluttede, at Birthe kontak-

ter Anna Grethe Rugbjerg og beder hen-

de om at sende indbydelsesplakaterne 

direkte til relevante steder (biblioteker, 

plejehjem m.v.). 

Resterende plakater tilgår Birthe, som 

medbringer dem til næste ældrerådsmø-

de d. 13/11 – hvorefter ældrerådsmed-

lemmerne efter eget ønske kan medtage 

eksemplarer til opsætning andre relevan-

te steder. 

 

Camilla Kit Clausen, Næstved Kommune, 

tager kontakt til Anna Grethe Rugbjerg 

m.h.p. information til Omsorgs- og Fore-

byggelsesudvalget. 

 

 

 

 

 

 

 

Birthe 

 

 

 

 

Birthe 

9. Fordeling af tillidsposter m.v. 

På grund af Michaels udtræden af 

Ældrerådet skal hans faste opgaver 

fordeles på andre. 

Det drejer sig om: 

- Medlemskab af Kostrådet 

- Ældrerådets interne følgegrup-

pe vedr. trafikale forhold 

- Suppleant ved deltagelse i 

hus-/husrådsmøder på Jas-

minvej 

- Suppleant ved deltagelse i 

hus-/husrådsmøder på Kilde-

gårdsvej 

 

Bilag: Alle ældrerådsmedlemmernes 

tillidsposter samt deltagelse i hus-

/husrådsmøder på plejecentrene. 

 

På baggrund af, at der desværre nu kun 

er otte medlemmer i Ældrerådet, beslut-

tede man at nedlægge den interne grup-

pe ”Følgegruppen vedr. trafikale forhold”. 

Gert fortsætter i ”Næstved Kommunes 

følgegruppe vedr. kollektiv trafik” (hvor 

han alene repræsenterer Ældrerådet). 

Ligeledes besluttede Ældrerådet at ned-

lægge alle suppleantposterne ved deltag-

else i husrådene. 

Inge-Lise overtager den ledige plads i 

Kostrådet efter Michael. 

 

En opdateret oversigt på baggrund af 

ovenstående beslutninger over alle æl-

drerådsmedlemmernes tillidsposter samt 

deltagelse i hus-/husrådsmøder på ple-

jecentrene medsendes dette referat. 
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10. Ældrerådets møder i første 

halvdel af 2020 

Se medsendte opdaterede mødeka-

lender med forslag fra forretnings-

udvalget. 

 

Den medsendte mødekalender blev taget 

til efterretning. 

 

Det henstilles til alle, der deltager i ka-

lendersatte møder som repræsentanter 

for Ældrerådet, at sende mødedatoer i 

denne sammenhæng til Uffe, som så vil 

lægge det ind i mødekalenderen. 

 

 

11. Ældrerådets brug af IT 

Opdatering vedr. dette efter at Gert, 

Sven Ulrik og Uffe har haft møde om 

sagen. 

 

Sven Ulrik, Gert og Uffe har haft møde 

om emnet. 

Som udgangspunkt anbefaler gruppen, at 

man forsøger at optimere det nuværende 

udstyr, så det bliver mere anvendeligt. 

Viser det sig, at dette ikke er muligt eller 

hensigtsmæssigt, oplyser Lotte, at der vil 

være tilstrækkelige økonomiske midler til 

at indkøbe nyt IT-udstyr. Men indtil vi-

dere arbejdes der med at søge proble-

merne løst med de til rådighed værende 

PC’er. 

Uffe oplyste, at der på en del af PC’erne 

er installeret et antivirusprogram 

(McAffee), som der er betalt for til febru-

ar 2020. Når dette udløber, overtager det 

indbyggede Microsoft-program Windows 

Defender (ligesom det er tilfældet på de 

PC’er, der ikke har McAffee). Gert op-

lyser, at man evt. kan installere det gra-

tis antivirusprogram AVG. 

Uffe oplyste desuden, at der er betalt en 

gang for alle for den installerede Office-

pakke på de forskellige PC’er. Dette gæl-

der selvsagt kun, så længe de nuværen-

de PC’er anvendes.  

Uffe gjorde i øvrigt opmærksom på, at 

der i øjeblikket er en større opdatering af 

Windows 10 i gang. Har man ikke fået 

denne opdatering (som kommer ad to 

gange), bedes man sørge for en gang 

imellem at starte sin PC op og i øvrigt 

lade den køre hele opdateringen, når den 

er i gang. Dette er meget vigtigt. 

Gert arbejder med at komme ind og prø-

ve at administrere vores domænenavn 

aernaestved.dk hos Hostmaster, og han 

mangler i den forbindelse nogle koder, 

som Uffe forsøger at skaffe via Hostmas-

ter. 

 

 

12. Hørt fra 60+ borgere? 

Har ældrerådsmedlemmer erfaret 

noget blandt og vedr. borgerne i 

Ældrerådets målgruppe, som man 

Birthe: Informerede om to af hinanden 

uafhængige tilfælde, hvor personale i 

hjemmeplejen ikke vidste, hvordan man 

skulle håndtere den ældre borger. Et le-
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ønsker at orientere rådet om – og 

som evt. kunne give anledning til 

nærmere interesse fra Ældrerådets 

side? 

 

delsesmæssigt problem? 

Lars ønskede, at man på et møde kunne 

generelt kunne drøfte hjemmeplejens 

arbejdsområde. 

Forretningsudvalget vil tage op, om man 

kan få Birgitte Ettrup med evt. flere til at 

deltage på et ældrerådsmøde og fortælle 

om praksis i hjemmeplejen. 

 

Rolf oplyste, at han i flere tilfælde har 

hørt om folk, der har søgt om et eller an-

det hjælpemiddel, som ikke har forstået 

afslagets formulering. 

 

 

 

 

 

Forret-

ningsud-

valget 

 

 

13. Pressemeddelelse  

Er der p.t. noget nyt, der skal 

udmeldes til pressen? 

Intet p.t. Der kan evt. senere udarbejdes 

noget om boliger. 

 

 

 

 

14. Orientering 

a. Husrådene  

b. § 79-udvalget 

c. § 18-udvalget 

d. PR-udvalget – herunder     

    redaktionsgruppen for   

    Aktivitetssprøjten 

e. Kostrådet 

f. Regionsældrerådet 

g. Følgegruppen vedr. trafikale   

   forhold 

h. Danske Ældreråd 

i. Formanden 

j. Andre 

 

a) Lotte skal d.11/10 møde ny 

teamleder på Kildegårdsvej. 

Lars oplyste, at der foregår 

mange positive aktiviteter på 

Symfonien, og at det altid er en 

fornøjelse at komme der. Det kan 

knibe lidt med at få husrådene ”op 

at stå” i den ”bagerste del” af 

Symfonien. 

Birthe skal d. 24/10 til møde i 

Birkebjergcentret, men har p.t. 

intet hørt fra Munkebo. 

b) Merete: Alle ansøgninger (28) er 

nu ”landet”  

c) Merete: Der er indkommet omkr. 

80 ansøgninger.  

Der holdes møder i kommunen d. 

24. og 26. oktober. 

d) Der holdes møde i december om 

den fremadrettede måde at infor-

mere de ældre på – efter at sidste 

udgave af Aktivitetssprøjten er 

udsendt. Det forventes, at der 

udsendes info en gang i kvartalet. 

e) Intet p.t. 

f) Møde afholdt i forretningsudvalget 

d. 8/10. Der afholdes ordinært 

møde i Regionsældrerådet i no-

vember. 

g) Intet. 

h) Intet. Eventuelle nyheder kan ses 

på https://danske-aeldreraad.dk/ 

i) Intet. 

j) Intet. 

 

 

15. Eventuelt Uffe henledte opmærksomheden på de  

https://danske-aeldreraad.dk/
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 seneste dages avisomtale i Sjællandske 

ang. den kommende lukning i efteråret 

2020 af Karrebæksmindebroen, hvor 

Ældrerådet må følge med i, hvorledes 

man påtænker at håndtere de ulemper, 

dette måtte få for ældre, der er bosat på 

Lungshave-/Enøsiden af broen (som jo 

nødvendigvis skal repareres). 

 

 

 

 

 

 

Mødets bilag: 

 

• Referat fra Ældrerådets møde d. 11. september 2019 (pkt. 3) 

• Sagsfremstilling vedr. konvertering af Nygårdsvej fra omsorgsboliger til plejeboliger (pkt. 4)  

• Forskelle mellem omsorgsboliger og plejeboliger (pkt. 4) 

• Ventetider 2016 – august 2019 for almene plejeboliger, skærmede plejeboliger og om-

sorgsboliger (pkt. 4) 

• Eventuelt referat fra dialogmødet d. 1/10 mellem hele Ældrerådet og Omsorgs- og 

Forebyggelsesudvalget (pkt. 5) 

• Alle ældrerådsmedlemmernes tillidsposter samt deltagelse i hus-/husrådsmøder på 

plejecentrene (pkt. 9) 

• Mødekalender for Ældrerådet – inkl. forretningsudvalgs- og ældrerådsmøder i første halvdel 

af 2020 (pkt. 10) 

 

 

 

 

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    

 

 

Merete deltager ikke i frokosten efter dette møde. 

mailto:uth@aernaestved.dk

