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Referat af møde i Ældrerådet d. 18.-04.-2018 
 

Mødeforum Ældrerådet 
 

Sted Mødelokalet, Kildemarkscentret, Kildemarksvej 124, 4700 Næstved 
 

Dato 
 

Onsdag den 18. 
april 2018 

Tidsrum 10.00 – 12.30 
 

Deltagere Gert Segato, Hans Jørgen Parling, Lars Vestergaard Frandsen, Lis Jacobsen, Birthe 

Kærsig, Michael Lancaster, Inge-Lise Madsen, Merete Maibøll, Lotte Petersen, Sven 

Ulrik Terp og Rolf Voetmann. 

Fraværende 
 

Lars Høgh 

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. marts 2018 

 

Referatet blev godkendt med en enkelt 

rettelse under pkt. 9. 

 

3. Orienteringssager 

a) Kørsel af visiterede borgere  

Se medsendte e-mailtekst fra udbuds-

konsulent Anja Nagel, Næstved Kommu-

ne samt evalueringsrapporten. 

b) Dialogbaserede tilsyn 

i distrikt, NORD, SYD, ØST og VEST. 

Se de medsendte rapporter. 

c) Kvalitetsrapporter 

Se de medsendte rapporter vedr. 

1. Næstved Sundhedscenter 

2. Næstved Madservice 

3. Tandplejen 

d) Ventelistestatistikker 

Se medsendte oversigt samt oriente-

ringssag fra Omsorgs- og Forebyggel-

sesudvalget 

 

a) Ældrerådet tog sagen til 

efterretning. 

b) Ældrerådet tog sagen til 

efterretning. 

c) Ældrerådet tog sagen til 

efterretning. 

Ældrerådet er tilfreds med at blive 

orienteret om disse og lignende sager, 

men finder dog, at det ville være øns-

keligt, om rådet - hvor det er muligt -  

kunne modtage sagerne så tidligt, at 

rådet kunne få lejlighed til at forholde 

sig til sagerne og udtale sig derom.  

Ældrerådet vil i øvrigt på et kommen-

de tidspunkt gerne generelt drøfte 

boligsituationen for ældre med kom-

munen og om muligt også medvirke 

til, at der eventuelt kan afholdes et 

offentligt møde om emnet. 

 

 

4. Udbud af leverandør på fritvalgs-

området i hjemmeplejen  

Se bilag: Udskrift af e-mail d. 22. marts 

2018 fra centerchef Dorthe Berg Rasmus-

sen til Ældrerådets formand Sven Ulrik 

Terp vedr. sag om fornyet udbudsproces 

omkr. leverandør på fritvalgsområdet i 

hjemmeplejen. 

På grund af tidspres er Ældrerådets 

rolle i denne sag udfordret således, at 

det hverken kan nås, at repræsentan-

ter fra Næstved Kommune orienterer 

Ældrerådet på et møde, eller at Ældre-

rådet som helhed kan forholde sig til 

et skriftligt materiale.  

Derimod besluttede Ældrerådet, at 
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 man efter aftale med Næstved Kom-

mune snarest modtager en kort op-

summering af materialet, som man så 

kan ”nøjes med” at forholde sig til. 

Opsummeringen sendes på e-mail 

rundt til alle rådets medlemmer, som 

inden d. 30. april har mulighed for at 

give en tilbagemelding til forretnings-

udvalget (sekretæren). På baggrund 

heraf udfærdiger forretningsudvalget 

et høringssvar, som inden d. 03. maj 

tilsendes Næstved Kommune. 

 

 

 

 

 

 

Alle 

 

 

 

FU 

5. Formandsmødet d. 26. april 2018 

Hvilke emner ønsker Ældrerådet sat på 

dagsordenen for dette møde? 

 

Ældrerådet ønsker disse emner drøftet 

på formandsmødet d. 26. april: 

- Beslutning af dato for dialog-

mødet mellem Omsorgs- og 

Forebyggelsesudvalget og hele 

Ældrerådet – i august d.å. 

- Hvordan udstikkes retningslin-

jerne for eksempelvis  kriterier-

ne for visitation til Flextrafik 

o.a.?  

Har ældrerådsmedlemmerne andet, 

som man vil foreslå behandlet på mø-

det, bedes man sende disse forslag til 

ældrerådets formand, så det kan nå at 

komme med i forberedelsen af for-

mandsmødet d. 26. april. 

Formanden tilsender i god tid inden d. 

26/4 Ældrerådets forslag til emner på 

formandsmødet til Dorthe Berg Ras-

mussen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle 

 

 

 

 

 

Sven 

Ulrik 

6. Næstved Kommunes nye mobile 

rådgivningscenter for demens 

Evaluering af deltagelsen ved flere ældre-

rådsmedlemmer i informationsmøde om 

dette d. 21. marts. 

Ældrerådet finder, at det er en særde-

les god idé med dette mobile rådgiv-

ningscenter. 

Ældrerådet vil sandsynligvis på et se-

nere tidspunkt bede om et møde med 

distriktschef Sonja Müller, som vil 

kunne give en uddybende information 

om demensproblematikkerne. Der kan 

eventuelt også blive tale om at afholde 

et offentligt temamøde (antageligt i 

oktober d.å.) om demensemnet, hvor 

både Sonja Müller og det mobile råd-

givningscenter kunne deltage. 

 

 

 

 

 

 

 

7. Evaluering af introduktionsmøde 

Evaluering af Næstved Kommunes møde 

d. 17. april med introduktion til det nye 

ældreråd.  

 

Alle fandt, at det havde været et me-

get fint møde med mange relevante 

oplysninger fra engagerede medarbej-

dere. 

Ældrerådet vil foreslå, at rådets møde 

i juni d.å. afholdes på Næstved Sund-
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hedscenter og i august på Næstved 

Madservice – begge steder med mu-

lighed for både at bese lokaliteterne 

og for at få information fra lederne 

disse steder. 

Formanden aftaler nærmere med le-

derne de pågældende steder. 

 

 

 

 

 

 

Sven 

Ulrik 

8. Synlighed af Ældrerådet 

Nærmere drøftelse af initiativer, som vil 

styrke Ældrerådets synlighed i borgernes 

bevidsthed. 

 

Ældrerådet besluttede at nedsætte en 

ad hoc arbejdsgruppe vedr. dette 

emne. 

Gruppen består af: Lis (formand), 

Michael, Merete, Birthe og Inge-Lise. 

Arbejdsgruppen melder tilbage til Æl-

drerådet, når der foreligger konkrete 

forslag. 

 

 

9. Danske Ældreråds møder på Nyborg 

Strand 

Danske Ældreråd afholder repræsentant-

skabsmøde og ældrepolitisk konference 

på Hotel Nyborg Strand i dagene d. 7.-8. 

maj 2018.  

Hele Ældrerådet i Næstved Kommune 

samt sekretæren er tilmeldt arrangemen-

tet, og alle har fået bekræftet deltagel-

sen. 

På dette møde skal aftales, hvorledes 

samkørsel for deltagerne fra Næstved 

Ældreråd til og fra Nyborg Strand kan 

finde sted. 

 

To af Ældrerådets medlemmer har 

valgt at køre selv til og fra arrange-

mentet: Lars Vestergaard og Rolf. 

 

Følgende samkørsel finder sted (hvor 

den fremhævede lægger bil til): 

Gert – Sven Ulrik, Merete, Birthe 

(med start fra Figenvej 137 kl. 08.45). 

Lotte – Uffe, Hans Jørgen, Lars Høgh 

(med start hos Uffe kl. 08.55, hos 

Hans Jørgen kl. 09.10 og hos Lars 

Høgh kl. 09.20) 

Michael – Lis, Inge-Lise (med start 

fra Vinkelvej 1 kl. 08.45) 

 

Uffe vil fra Danske Ældreråd modtage 

adgangskort (til deltagere med og 

uden stemmeret) til repræsentant-

skabsmødet d. 7. maj. Disse medbrin-

ger Uffe til Nyborg, og alle skal derfor 

henvende sig til Uffe (i receptionsom-

rådet), inden man går ind. 

Der er registrering og kaffe fra kl. 10-

11. Mødet starter kl.11.00. 

 

 

 

Lars 

Rolf 

 

 

Gert 

 

Lotte 

 

 

 

Michael 

 

 

 

 

 

 

Uffe 

Alle 

 

 

 

 

 

10. 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? 

 Intet p.t.  
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11. Pressemeddelelse  

Er der p.t. noget, der skal udmeldes til 

pressen?  

Det blev foreslået, at Ældrerådet ud-

sender en pressemeddelelse om, at 

man d. 17. april har fået en god og 

grundig information om relevante for-

hold af Næstved Kommune.  

Det kan eventuelt tilføjes, at hele rå-

det deltager i Danske Ældreråds re-

præsentantskabsmøde og ældrepoli-

tiske konference på Nyborg Strand d. 

7.-8. maj. 

Ældrerådets formand udfærdiger en 

pressemeddelelse med dette indhold. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sven 

Ulrik 

12. 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) Formanden er inviteret til møde 

med Faglige Seniorer d. 19/4. 

Sven Ulrik og Rolf har været til møde 

for formænd og næstformænd for æl-

dre-/seniorråd arr. af Danske Ældre-

råd (på Hotel Vinhuset i Næstved) 

med deltagere fra store dele af Øst-

danmark. Det var et godt og informa-

tivt møde med god dialog og gensidige 

orienteringer ældre-/seniorrådene 

imellem. 

b) Intet. 

c) Merete har forespurgt Poul Lutter-

man, om han vil kunne producere et 

banner og en lille folder med informa-

tion om Ældrerådet. Det vil han gerne 

– også uden egentlig honorering. 

d) Uffe har modtaget en mail, hvor 

Ældrerådet blev bedt om at bekræfte, 

hvem der repræsenterer Ældrerådet i 

Kostrådet. Ældrerådets tre repræsen-

tanter vil snarest kunne vente en ind-

kaldelse til det første møde i Kostrå-

det. 

e) Lotte har for nylig været til sit før-

ste møde i det nye regionsældreråd. 

Regionsældrerådet forventes at 

afholde et temamøde i maj – mere om 

dette senere. 

Lotte er desuden suppleant i patient-

inddragelsesudvalget (PIU), og det ser 

ud til, at hun skal deltage i alle ud-

valgets møder. 

f) Desværre blev ikke alle ældreråds-

medlemmer præsenteret i Aktivitets-

sprøjtens seneste udgave. Merete op-

lyste, at hun havde gjort, hvad hun 

kunne, for at det skulle ske, men hav-

de fået at vide, at der ikke var plads 

nok. De øvrige ældrerådsmedlemmer 

vil blive præsenteret senere.  
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g) Michael har været til møde i Næs-

tved Kommunes følgegruppe vedr. 

kollektiv trafik. Efter seneste passa-

gertælling har det vist sig, at det er 

nødvendigt at spare på de samlede 

udgifter til trafik i Næstved Kommune. 

Eneste mulighed for at undgå bespa-

relser) og nedlæggelser af busruter er, 

at der bliver bevilget ekstra penge til 

området. 

Trafikplan 2019 er fremsendt og kan 

som sådan ikke ændres. 

h) Intet. 

i) Gert: Godt møde på Nygårdsvej. 

Næstved Kommune indkøber busser til 

plejecentrene, hvor kørestole ikke kan 

komme ind (??). 

Svært at færdes med kørestole og 

rollatorer på de grønne områder. 

Dette agter Ældrerådet at tage op med 

Næstved Kommune. 

Lotte: Har været til udmærket møde i 

Rosenhaven i Fuglebjerg for pårørende 

i demensenheden. Lotte skal igen til 

møde i Fuglebjerg lørdag d. 21/4 og 

ugen efter på Kildegårdsvej i Karre-

bæk. 

Rolf: Har været til møde på Bakkegår-

den. Lars V. vil deltage samen med 

Rolf næste gang. 

Det var et godt møde, hvor der blev 

spist med beboerne, og hvor mad i det 

hele taget blev drøftet en del. 

Der blev givet fin information om ste-

det til Ældrerådets repræsentant. 

Birthe: Skulle have været til husmøde 

på Birkebjergcentret, men kunne ikke 

den pågældende dag. I stedet deltog 

hun i stedets jubilæumsdag, hvor hun 

fik rundvisning og udmærket informa-

tion. Der er to teams på stedet, som 

holder møder to gange årligt. 

Inge-Lise: Har været til husmøde på 

Søvang med beboere, pårørende og 

personale. Mad var her et stort emne 

på dagsordenen. 

I øvrigt blev Birthe fint modtaget. 

Der er fire årlige møder på stedet. 

Michael: Oplyste at der er fremkom-

melighedsproblemer i forbindelse med 

en sti ved skolen i nærheden af Røj-

leparken. 

Hans Jørgen: Har endnu ikke været 

indkaldt til møder på Munkebo, men 
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har en aftale om rundvisning d. 2/5. 

j) Intet. 

 

13. Eventuelt 

 

Lotte har deltaget i 25 års jubilæums-

arrangementet på Birkebjergcentret, 

hvor hun var indbudt som taler, idet 

hun som tidligere chef i Næstved 

Kommune i sin tid var med til at 

etablere stedet som ældrecenter 

 

 

 

14. Udlevering af resterende bærbare 

computere samt yderligere instruk-

tion i brugen af disse 

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?  

 

Punktet måtte udgå, da Janus Elle-

gaard Larsen desværre måtte melde 

forfald p.g.a. sygdom.  

Det forsøges, om han i stedet kan 

komme på ældrerådsmødet d. 9. maj. 

Uffe tager kontakt til ham – også for 

at få afklaret, hvornår/hvordan vi kan 

få den sidste computer (til Hans Jør-

gen) udleveret. 

 

 

 

 

 

 

Uffe 

 

 

 

 

Mødets bilag: 

 

 Referat fra Ældrerådets møde d. 14. marts 2018 (pkt. 2) 

 E-mail-tekst med orientering til Ældrerådet om udbud af kørsel af visiterede borgere (pkt. 

3a) 

 Evalueringsrapport vedr. udbud af kørsel til visiterede borgere (pkt. 3a) 

 Dialogbaserede tilsyn i distrikterne ØST, VEST, NORD og SYD (pkt. 3b) 

 Kvalitetsrapporter fra Næstved Sundhedscenter, Næstved Madservice og Tandplejen (pkt. 3c) 

 Ventelistestatistikker samt orienteringssag fra Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget (pkt. 3d) 

 Udskrift af e-mail vedr. sag om fornyet udbudsproces omkr. leverandør på fritvalgsområdet i 

hjemmeplejen (pkt.4) 

 

 

 

OBS: Efter mødets afslutning er der 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

