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Referat af møde i Ældrerådet d. 14.-03.-2018

Mødeforum Ældrerådet

Sted Mødelokalet, Kildemarkscentret, Kildemarksvej 124, 4700 Næstved

Dato Onsdag den 14. 
marts 2018

Tidsrum 10.00 – ca. 15

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

Fraværende Michael Lancaster.
Derudover måtte IT-mand Janus Ellegaard Larsen melde afbud

Mødeleder Sven Ulrik Terp

Referent Uffe Tvede Hansen

Tekst Beslutning m.v. Eventuel 
aktør

1. Godkendelse af mødets dagsorden Dagsordenen blev godkendt.

2. Referat fra Ældrerådets møde den 
14. februar 2018

Referatet blev godkendt.

3. Høringssag
Sag om Midler til en bedre bemanding i 
hjemmeplejen og på plejehjem, plejecen-
tre og friplejeboliger.
Se bilag med sagsnummer 00.01.00-
Ø34-1-18 fra Omsorgs- og Forebyggel-
sesudvalget.
Se også forretningsudvalgets forslag til 
høringssvar
Ældrerådet har høringsfrist til d. 15. 
marts 2018.

Med lidt tekstmæssige ændringer blev 
forretningsudvalgets forslag til hø-
ringssvar vedr. dette godkendt.
Sekretæren sørger for, at hørings-
svaret fremsendes til Næstved Kom-
mune snarest. 

Uffe

4. Orienteringssager fra Omsorgs- og 
Forebyggelsesudvalget

a) Procesoplæg vedr. øget medarbej-
derindflydelse i ældreplejen 
(sag 15)

b) Sundhedsaftale 2019 – 2023 
(sag 18)

Sagerne er medsendt som bilag.

a) Der blev fra et medlem fremsat 
ønske om, at Ældrerådet kunne 
være repræsenteret i MED-
udvalget vedr. dette. Det kan 
evt. bringes op på næste for-
mandsmøde, men det forven-
tes dog ikke, at det formelt vil 
være en mulighed.
Sagen blev i øvrigt taget til ef-
terretning.

b) Taget til efterretning.

5. Orientering om formandsmøder og 
dialogmøde med Omsorgs- og Fore-
byggelsesudvalget
Det er aftalt med Forvaltningen, at der 

De nævnte fire årlige formandsmøder 
fremgår af senest opdaterede møde-
kalender for Ældrerådet. Der er også 
sat tidspunkter for mødernes afholdel-



Side 2 af 5

skal afholdes fire årlige såkaldte for-
mandsmøder, hvor Omsorgs- og Fore-
byggelsesudvalgets formand, center-
chefen m.fl. deltager fra kommunen sam-
men med Ældrerådets forretningsudvalg 
samt ét årligt dialogmøde mellem hele 
Omssorgs- og Forebyggelsesudvalget og 
hele Ældrerådet.
Orientering om, hvor langt man er nået i 
planlægningen af disse møder.
Se den medsendte opdaterede møde-
kalender for Ældrerådet

se. Deltagerne fra Ældrerådet (forret-
ningsudvalget) bør inden møderne 
afklare, hvor møderne afholdes.
Ældrerådet vil forud for hvert for-
mandsmøde få mulighed for at komme 
med forslag til, hvad der ønskes taget 
op på dette møde. Ligeledes vil der 
efter hvert formandsmøde tilgå Ældre-
rådet et referat, ligesom Ældrerådets 
deltagere i mødet mundtligt vil refere-
re for rådet, hvad der er blevet be-
handlet. 

6. Evaluering af Danske Ældreråds te-
madag d. 07. marts i Næstved

a) Evaluering af dagen generelt
b) Er der elementer fra denne tema-

dag, som Ældrerådet ønsker at 
drøfte yderligere internt, eller som 
har givet anledning til ønsker om 
kommende tiltag fra Ældrerådet?

a) Med meget få undtagelser var 
der generelt meget stor til-
fredshed med indholdet af 
temadagen.

b) Et foredrag om demensbyen i 
Svendborg kunne være rele-
vant.
Synlighed af Ældrerådet er me-
get vigtig, og en nærmere drøf-
telse af initiativer, som vil styr-
ke dette, ønskes sat på dags-
ordenen for næste ældreråds-
møde.

FU

7. Kommende aktiviteter
a) Endelig fordeling af ønskerne om 

deltagelse i seminarer på Danske 
Ældreråds ældrepolitiske konfe-
rence på Nyborg Strand, inden 
tilmeldingen foretages.
(se program for konferencen)

b) Introduktionsmøde for hele Æl-
drerådet v/ Næstved Kommune d. 
17. april (se udsendte program)

c) Forretningsudvalget foreslår, at de 
ældrerådsmøder, der ikke afhol-
des i mødelokalet på Kildemarks-
centret, bliver fire møder i efter-
året (efter nærmere aftale med 
distrikterne) 

d) Forretningsudvalget har foreslået, 
at dialogmødet mellem hele Æl-
drerådet og Omsorgs- og Fore-
byggelsesudvalget afholdes d. 08. 
august. Endelig dato for dette vil 
blive fastlagt på formandsmødet 
d. 26. april.

e) Forretningsudvalget foreslår for-
retningsudvalgs- og ældreråds-
møder i resten af 2018, som vist i 
den medsendte opdaterede møde-

a) Endelig fordeling af ønskerne 
om deltagelse i seminarer ved 
den ældrepolitiske konference 
blev fordelt. 
Hans-Jørgen meldte på mødet 
afbud til deltagelse i Nyborg-
Strand-arrangementet, men 
har efterfølgende meddelt, at 
han godt kan/vil deltage allige-
vel og har overladt til Uffe at 
tilmelde ham to seminarer, 
som ikke er overrepræsenteret 
af Næstved Ældreråd.
Således deltager hele Næstved 
Ældreråd samt sekretæren.
Uffe sørger for samlet tilmel-
ding af alle.

b) Alle undtagen Lars Høgh, men 
inklusiv sekretæren, deltager i 
dette introduktionsmøde.

c) Ældrerådet ønsker, at det af-
tales med distrikterne, at æl-
drerådsmøderne d. 15/8, 12/9, 
10/10 og 14/11 afholdes ude i 
distrikterne. Det forventes af-
talt på introduktionsmødet d. 
17/4. Øvrige møder afholdes i 

Uffe
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kalender. mødelokalet på Kildemarks-
centret.

d) Endelig placering af dette møde 
afklares på formandsmødet d. 
26/4.

e) Mødekalender med placering af 
forretningsudvalgs- og ældre-
rådsmøder i resten af 2018 
blev godkendt.

8. Inspirationscafe om Næstved Kom-
munes nye mobile rådgivningscenter 
for demens
Ældrerådet er inviteret til deltagelse i 
dette arrangement d. 21. marts (se ind-
bydelsen og det udsendte program).
Hvilke ældrerådsmedlemmer deltager? 
(sidste frist for tilmelding er i dag d. 14. 
marts 2018).

Fra Ældrerådet deltager følgende i 
inspirationscafé vedr. det nye mobile 
rådgivningscenter for demens d. 21. 
marts på Plejecenteret Symfonien, 
Enggårdsvej 1, 4700 Næstved:
Rolf Voetmann (2 personer)
Lis Jacobsen
Sven Ulrik Terp
Merete Maibøll
Gert Segato
Birthe Kærsig
Inge-Lise Madsen
Lotte Petersen
Lars Høgh

Uffe har tilmeldt de nævnte, og til-
meldingen er bekræftet.

Uffe

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?

Merete: Henvendelse fra pårørende til 
beboer i omsorgsbolig. Problem vedr. 
kørsel med prøve til læge.
Lis: Henvendelse fra ældre ægtepar, 
der har oplevet flere uheldige om-
stændigheder omkring modtaget 
hjemmepleje.
Birthe: Erfaret problem omkr. Ældre, 
der falder og skal have hjælp via nød-
kald. 
Lars Høgh: Erfaret problem omkr. 
manglende muligheder for genbrug af 
hjælpemidler.
Rolf: Omtalte sag vedr. ældre dame, 
som selv havde anskaffet el-scooter, 
men i første omgang ikke kunne få 
hjælp til etablering af forbedring af 
adgangsforhold til skur, hvor scoote-
ren skulle stå.
Omtale af café for ensomme mænd 
ved Tappernøje. Som aktivitet under 
Næstved Kommune kunne caféen 
alene have pensionister som mål-
gruppe, selv om dette kriterium op-
rindeligt ikke var sat. 
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10. Pressemeddelelse 
Er der p.t. noget, der skal udmeldes til 
pressen? 

 Intet.

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. Husrådene
j. Andre

a) Fint med løbende orientering til 
Ældrerådets medlemmer af relevante 
artikler i Sjællandske.
b) Intet. Ældrerådets medlemmer i 
gruppen er blevet budt velkommen til 
arbejdet fra Næstved Kommune.
c) Intet.
d) Gert og Lars Høgh har endnu ikke 
hørt noget fra Kostrådet.
e) Møde d. 28/3.
f) Ældrerådet præsenteres i næste 
udgave.
g) Intet – bortset fra, at det af 
pressen fremgår, at det ser ud til, at 
der venter kommende nedskæringer i 
den lokale kollektive trafik. I selve den 
kommunale trafikgruppe har Ældrerå-
det kun én plads, og denne varetages 
af Michael.
h) Intet.
i) Intet, bortset fra, at Birthe er blevet 
kontaktet af Birkebjergcentret. Det 
forventes, at der kan aftales nærmere 
om deltagelse i husmøder m.v. i for-
bindelse med introduktionsmødet d. 
17/4.
j) Intet.

12. Eventuelt Rolf orienterede kort om der videre 
arbejde med at etablere 
sundhedscenter i Tappernøje-området. 
Man venter besøg af tidligere sund-
hedsminister Astrid Kragh og regions-
rådsformand Heino Knudsen.
Gert orienterede om, at der i ca. et 
halvt år i 2019 vil være busser i stedet 
for tog mellem Næstved og Nykøbing 
F. Dette kan være til gene for ældre, 
hvor der kan være for høj ind- og 
udstigning i busserne i forhold til i 
toget.
Lotte orienterede om, at Birkebjerg-
centret i april har 25 års jubilæum, og 
at hun er indbudt til at tale ved jubi-
læumsarrangementet, idet hun som 
tidligere chef i Næstved Kommune i 
sin tid var med til at etablere stedet 
som ældrecenter.
P.g.a. ferie er der afbud fra Lars Høgh 
til introduktionsmødet d. 17/4 og til 
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ældrerådsmødet d. 18/4
F R O K O S T

13. Udlevering af bærbare computere 
m.v.
v/ Janus Ellegaard Larsen

- Instruktion i brugen af 
computerne

- Orientering om brugen af de e-
mailadresser, som er tilknyttet 
Ældrerådet

- Orientering om brugen af 
”Dropbox”

- Den indbyggede kalender i 
computeren

- Spørgsmål? 

Der var desværre afbud fra Janus 
Ellegaard Larsen p.g.a. sygt barn.
I stedet sørgede Uffe for, at alle fik 
udleveret bærbare PC’er – undtagen 
Hans-Jørgen, idet Janus skulle have 
medbragt hans computer (det aftales 
senere nærmere, hvordan/hvornår 
Hans-Jørgen kan få sin PC).
Uffe gennemgik kort de grundlæggen-
de funktioner ved brug af de udlevere-
de PC’er. 
Det aftaltes, at brug af Dropbox m.v. 
blev udsat, til Janus forhåbentlig kan 
komme en times tid på ældrerådsmø-
det d. 18. april.
Uffe vil sende referater fra de afholdte 
ældrerådsmøder i 2018 til alle på de-
res ”ældrerådsmail” 
xxx@aernaestved.dk .

Mødets bilag:

 Referat fra Ældrerådets møde d. 14. februar 2018 (pkt. 2)
 Sagsnummer 00.01.00-Ø34-1-18 fra Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget (pkt. 3)
 Forretningsudvalgets forslag til høringssvar vedr. høringssagen (pkt. 3)
 Orienteringssag fra Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget: Procesoplæg vedr. øget medarbej-

derindflydelse i ældreplejen, sag 15 (pkt. 4a)
 Orienteringssag fra Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget: Sundhedsaftale 2019 – 2023, sag 

18 (pkt. 4b)
 Mødekalender for Ældrerådet opdateret 6/3 2018 (pkt. 5, 7b, 7c, 7d og 7e)
 Program for Danske Ældreråds ældrepolitiske konference på Nyborg Strand (pkt. 7a)
 Introduktion til Ældrerådet v/ Næstved Kommune (pkt. 7b)
 Indbydelse til og program for inspirationscafe om Næstved Kommunes nye mobile 

rådgivningscenter for demens (pkt. 8)

mailto:xxx@aernaestved.dk

