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Referat fra møde i Ældrerådet 
 

Mødedato: Onsdag 16.09.2020  

Tid: 10.00 – 12.30 

Sted: Mødelokalet, Kildemarkscentret 

 

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

Petersen, Birthe Kærsig og Lars Høgh. 

 

 

Fraværende:  

 

Ordstyrer:  Inge-Lise Madsen  

 

Referent: Uffe Tvede Hansen 
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1. Valg af ordstyrer for dette møde 

 

Beslutning mv.: 

Inge-Lise blev valgt. 

 

2. Godkendelse af mødets dagsorden 

 

Beslutning mv.: 

Dagsordenen blev godkendt. 

 

3. Referat fra Ældrerådets møde d. 12. august 2020 

 

Beslutning mv.: 

Referatet blev godkendt. 

Eventuel aktør:  

 

4. Orienteringssag 

Orientering om magtanvendelser januar – juni 2020 

Magtanvendelser januar - juni 2020, blev behandlet på Omsorgs- og Forebyggelsesudvalgets møde d. 27/8 

2020 og blev taget til efterretning.  

Sagen fremsendes til orientering for Ældrerådet. 

Bilag: Orientering om magtanvendelser januar – juni 2020 

Beslutning mv.: 

Sagen blev taget til efterretning 

Eventuel aktør:  

 

5. Formandsmødet d. 07. september 2020 

Kort tilbagemelding fra deltagerne i dette møde. 

Bilag: Referat fra formandsmøde 7. september 2020. 
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Beslutning mv.: 

Mødets indhold blev drøftet, og det udsendte referat blev taget til efterretning. 

I forbindelse med det ikke nåede pkt. 8 om info til ældre kunne det være på sin plads at informere om, at 

Ældrerådets medlemmer nu snart igen vil deltage i hus- og husrådsmøder rundt omkring på kommunens 

plejecentre. 

Eventuel aktør:  

 

6. Fra mødet i følgegruppen vedr. kollektiv trafik 

Gert har deltaget i dette møde d. 08. september. 

Ældrerådet er tilskrevet to gange med ønsker om høringssvar på dels ”Trafikbestilling 2021”, dels ”Høring 

vedr. transportplanprojekt - analyse af den visiterede kørsel i Næstved Kommu-ne” – med høringsfrister 

henholdsvis d. 3. og d. 4. september. 

Disse høringsfrister har Ældrerådet ikke haft mulighed for at overholde, og rådet har således ikke afgivet 

høringssvar i disse sammenhænge. Ældrerådet er stærkt utilfreds med dette, og bad Gert om at 

videreformidle dette på mødet i følgegruppen. 

Beslutning mv.: 

Serviceniveauet fra 2020 fastholdes i 2021. 

Det er medtaget i det igangværende udbud, at el-busser skal være en option (busserne i byen), hvilket i 

givet fald vil medføre en merudgift på ca. 5 mio. kr. 

Hvad angår de nævnte uacceptabelt korte høringsfrister, vil dette blive behandlet i andre fora. 

Eventuel aktør:  

 

7. Temadrøftelsen med Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget d. 31. august 2020 

Omsorgs- og forebyggelsesudvalget havde d. 31. august inviteret til en temadrøftelse om den vedtagne 

ældre- og værdighedspolitik i Næstved Kommune – med særligt fokus på Boliger og på Et aktivt ældreliv 

sammen med andre.  

Fra Ældrerådet deltog Birthe, Inge-Lise, Lotte, Rolf og Sven Ulrik. 

Evaluering af dette møde samt Ældrerådets deltagelse deri. 

Beslutning mv.: 

Interessant møde. 

I forbindelse med emnet om boliger medvirkede forskellige interessenter i redegørelsen for kommunens 

påtænkte projekter. 
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Sven Ulrik vil aftale nærmere med medarbejder i kommunens byggetekniske afdeling om deltagelse i et 

kommende ældrerådsmøde. 

Foranlediget af forskellige bemærkninger fra ældrerådsmedlemmer opfordrede Sven Ulrik medlemmerne 

generelt til at gøre opmærksom på enkeltsager, som kan noteres ned og – evt. sammen med andre 

lignende – danne basis for, at Ældrerådet kan tage emner op af generel og principiel karakter. 

Eventuel aktør: Sven Ulrik 

 

8. Pulje til styrkelse af omsorg og nærvær i ældreplejen 

Ældrerådet er blevet bekendt med, at Sundhedsstyrelsen har inviteret alle kommuner til at ansøge om at få 

del i en pulje til at styrke omsorg og nærvær i ældreplejen. 

Ønsker Ældrerådet, at rådet skal tilskynde Næstved Kommune til at ansøge om midler fra puljen. 

Se det tilhørende materiale, som er udsendt af Rolf. 

Beslutning mv.: 

Ældrerådet mener, at kommunen bør søge om at få del i disse puljemidler – også selv om rådet generelt er 

af den opfattelse, at der afsættes budgetmæssige midler til afholdelse af de nødvendige udgifter på 

ældreområdet. 

Merete og Sven Ulrik vil forsøge at lave en tekst til pressen vedr. dette – med inspiration fra Lars. 

Idéer til, hvad en sådan udmelding fra Ældrerådet til pressen i øvrigt kan indeholde, kan sendes til Sven 

Ulrik snarest muligt. 

Eventuel aktør: Merete og Sven Ulrik 

 

9. Boliger for ældre 

Som opfølgning på drøftelsen af dette emne på sidste ældrerådsmøde skal der her nærmere konkretiseres, 

hvilke initiativer Ældrerådet ønsker iværksat med hensyn til at se nærmere på interessante byggerier m.v. 

Lars foreslog på sidste møde en studietur til Boriva i Taastrup. 

Er der andre forslag? 

Er der kommet noget frem, som kan bruges i denne forbindelse, under Ældrerådets deltagelse i 

temadrøftelsen med OFU d. 31/8? 

Beslutning mv.: 

Sven Ulrik vil invitere repræsentant fra kommunen til deltagelse i punkt på ældrerådsmøde vedr. dette (se 

pkt. 7). 

Besøg i Taastrup sættes på standby indtil videre (Bovieran – se evt. mere på https://bovieran.dk). 

Andre interessante ”spillere” på området er de store fonde, pensionskasser m.v. 
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Kommunen har meddelt, at man senere (når coronasituationen er bedret) vil arrangere en inspirationstur 

vedr. boliger for ældre, hvortil også Ældrerådet vil blive inviteret. 

Eventuel aktør: Sven Ulrik 

 

10. Det dialogbaserede tilsynsmøde i Distrikt ØST d. 09. september 2020 

Rolf, som har deltaget i mødet, kan kort referere fra dette. 

Beslutning mv.: 

Rolf oplyste, at det havde været en god oplevelse at deltage i dette møde. 

Ud over distriktslederen, centerlederne, pårørende og beboere – samt Rolf som repræsentant for 

Ældrerådet – deltog også fire medlemmer fra Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget. 

De pårørende bidrog med ”gode historier”. 

Det blev oplyst, at der er 2 nattevagter i distriktet til 100 beboere. Ved akutte behov, som ikke kan 

håndteres alene af nattevagterne, skal man ringe til distriktslederen. 

Eventuel aktør:  

 

11. Det kommende ældrerådsvalg 

Der skal d. 16. november 2021 afholdes valg til kommunalbestyrelser og regionsråd. 

Samtidig skal der afholdes nyvalg til ældre- og seniorrådene i Danmark – således også til Ældrerådet i 

Næstved Kommune. 

Ældrerådet har besluttet, at emnet løbende skal være at finde på dagsordenen for rådets møder. 

Allerede trufne beslutninger: 

Ældrerådet ønsker, at det kommende ældreråd består af 12 medlemmer samt suppleanter valgt i den 

rækkefølge, som stemmetallene bestemmer. 

Er der nyt om: 

• Afholdelse af valget som fremmødevalg? 

• Kommunens rolle i afviklingen af valget? – herunder økonomi? 

• Hvem stiller op fra det nuværende ældreråd til en ny periode? 

• Hvordan rekrutterer man kandidater til valget? 

• Hvordan vækkes 60+ borgernes interesse for valget bedst?  

• Andet? 

Beslutning mv.: 

Emnet blev drøftet på seneste formandsmøde. 
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Det var her de deltagende ældrerådsmedlemmers opfattelse, at administrationens medarbejdere var imod 

et såkaldt fremmødevalg, og at det også var disse medarbejderes opfattelse, at politikerne – af økonomiske 

grunde – delte denne opfattelse.  

Ældrerådet ønsker et fremmødevalg som ved seneste ældrerådsvalg – organiseret og finansieret af 

kommunen. 

Ældrerådet ser det nu som sin opgave at overbevise politikerne om, at valget skal finde sted på denne 

måde. 

Ældrerådet finder ikke, at der er gode argumenter af økonomisk karakter for ikke at afholde valget som 

fremmødevalg. At sende breve ud til +60’erne er vel ikke billigere end at sende et valgkort ud, og en stor 

del af de øvrige udgifter bør eksempelvis kunne afholdes af ubrugte midler fra Ældrerådets budget i 2020. 

Derudover er Ældrerådet klart af den opfattelse, at et fremmødevalg i langt højere grad opfattes som en 

del af den demokratiske proces og danske tradition end valg afholdt på andre måder. Til sammenligning 

ved man, at et tidligere ældrerådsvalg i Næstved kommune afholdt som ”brev-valg” havde en 

stemmeprocent på ca. 40, mens det seneste fremmødevalg nærmede sig 70 %. 

Derfor blev det besluttet, at Ældrerådet (ved Sven Ulrik) fremsender en skrivelse (brev eller e-mail) til hvert 

enkelt byrådsmedlem med argumentation for dette – inkl. en invitation til at drøfte det med Ældrerådet. 

Eventuel aktør: Sven Ulrik 

 

12. Danske Ældreråds repræsentantskabsmøde og ældrepolitiske konference d. 24. 

november 2020 

Tirsdag d. 24. november 2020 kl. 10.00 – 11.30 afholder Danske Ældreråd det udsatte 

repræsentantskabsmøde for 2020 i Vingstedcentret, Bredsten. 

Næstved Ældreråd har 3 stemmer ved repræsentantskabsmødet, og på sidste ældrerådsmøde blev det 

besluttet, at formanden og de to næstformænd – Sven Ulrik, Rolf og Merete – deltager med stemmeret i 

dette møde. 

Af senere modtaget materiale fremgår det, at også andre ældrerådsmedlemmer kan deltage i dette møde – 

uden stemmeret. Dette kan måske især være aktuelt, hvis man også ønsker at deltage i den efterfølgende 

ældrepolitiske konference samme sted. 

Som tidligere oplyst afholder Danske Ældreråd kl. 11.50 – 16.00 (også i Vingstedcentreret) en ældrepolitisk 

konference under overskriften Livet som ældre - Hvordan skaber vi større lighed i sundhed og forebyggelse, 

i boligformer, offentlig transport og i fællesskaber? 

Det er muligt at tilmelde sig enten repræsentantskabsmødet eller den ældrepolitiske konference eller 

begge dele. 

Tilmeldingsfristen er d. 13. oktober 2020.  

Uffe vil sørge for samlet tilmelding af medlemmer af Næstved Ældreråd, som ønsker at deltage. 

Bemærk, at man ved tilmelding til konferencen skal vælge et af seminarerne, der afholdes kl. 13.40 – 14.30. 

OBS: Der kan eventuelt også reserveres hotelovernatning på stedet fra d. 23/11 til d. 24/11. 
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Det skal på dette ældrerådsmøde afklares, hvem, der ønsker at deltage i hvad i disse sammenhænge, 

ligesom der også skal aftales transport til og fra stedet. 

Bilag:  

• Indkaldelse til repræsentantskabsmøde november 2020 

• Antal stemmeberettigede repræsentanter i 2020 

• Program for Danske Ældreråds ældrepolitiske konference d. 24/11 2020 

Beslutning mv.: 

Sven Ulrik, Rolf og Merete deltager i såvel repræsentantskabsmødet (alle med stemmeret) som i den 

efterfølgende ældrepolitiske konference. 

Uffe tilmelder dem til Danske Ældreråd. 

Eventuel aktør: Uffe 

 

13. Udveksling med Seniorenbeirat Stockelsdorf? 

Ældrerådet har modtaget en henvendelse fra projektleder af kultKIT i Næstved Kommune, Jeppe Pers, om 

et muligt samarbejde med Seniorenbeirat Stockelsdorf (se medsendte). 

Hvordan stiller Ældrerådet sig til et sådant samarbejde? 

Beslutning mv.: 

Flere ældrerådsmedlemmer udtrykte interesse for eventuelt at deltage i et sådant samarbejde (Lars, Birthe, 

Gert og Merete). 

Sven Ulrik meddeler til Jeppe Pers, at der er interesse for dette, og at Ældrerådet afventer nærmere. 

Eventuel aktør: Sven Ulrik 

 

14. 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? 

Beslutning mv.: 

Intet p.t. 

Eventuel aktør:  
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15. Pressemeddelelse  

Er der p.t. noget nyt, der skal udmeldes til pressen? 

Beslutning mv.: 

En sådan er på vej (se pkt. 8) 

Eventuel aktør: Merete og Sven Ulrik 

 

16. 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 

Beslutning mv.: 

a. Gert skal til husrådsmøde på Nygårdsvej d.d. (16/9). 
Lars skal til møde på Symfonien d. 30/9. 
Birthe skal til Birkebjergcentret i november. 

b. Intet endnu. Merete og Sven Ulrik er klar til at deltage i fordelingsmøde, når der bliver indkaldt. 
c. Intet endnu. Merete og Sven Ulrik er klar til at deltage i fordelingsmøde, når der bliver indkaldt. 
d. Der var en lille smule info i sidste ugeavis. 
e. Møde i august. Der havde ikke været nogen ”coronaproblemer” på Næstved Madservice. 

Næstved Madservice har udviklet nogle udmærkede frokostpakker, som blev afprøvet. 
f. Møde d. 15/9. Fra november d.å. skal der deltage 2 repræsentanter fra hver kommunes ældreråd i 

regionsældrerådsmøderne. Det besluttedes, at det fremover er Lotte og Lars, der varetager denne 
funktion herfra. 

g. Intet (se pkt. 6). 
h. Der blev udtrykt nogen utilfredshed med, at det primært er Ældre Sagen, der har været på banen i 

forbindelse med de seneste sager om ældreplejen rundt omkring i landet, og at Danske Ældreråd 
ikke har været på banen.  
Med hensyn til temadagen i Køge d. 19/10 2020, hvor 7 ældrerådsmedlemmer + Uffe er tilmeldt, 
blev der udtrykt stor bekymring for de coronasikkerhedsmæssige forhold på mødestedet 
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(Theilgaards i Køge). Uffe blev derfor bedt om at kontakte Danske Ældreråd med det budskab, at 
hvis mødet ikke kunne flyttes, skulle alle fra Næstved Ældreråd afmeldes (dette er senere sket). 

i. Formanden har løbende udsendt mails til Ældrerådet med udmeldinger fra Sundhedsstyrelsen m.fl. 
om diverse forhold omkring coronasikkerhed. 

j. Intet. 
 

Eventuel aktør: Uffe 

 

17. Eventuelt 

Rolf oplyste, at kommunen ville undersøge, om man kunne anvende tomme boliger i Brøderup til at skabe 8 

isolationspladser i forbindelse med corona. 

Eventuel aktør:  

 

Mødets bilag: 

• Referat fra Ældrerådets møde d. 12. august 2020 (pkt. 3) 

• Orientering om magtanvendelser januar – juni 2020 (pkt. 4) 

• Referat fra formandsmødet d. 07. september (pkt. 5) 

• Materiale vedr. pulje til at styrke omsorg og nærvær i ældreplejen (udsendt af Rolf – pkt. 8) 

• Indkaldelse til Danske Ældreråds repræsentantskabsmøde november 2020 (pkt. 12) 

• Antal stemmeberettigede repræsentanter i 2020 (pkt. 12) 

• Program for Danske Ældreråds ældrepolitiske konference d. 24/11 2020 (pkt. 12) 

• Udveksling med Seniorenbeirat Stockelsdorf (pkt. 13) 

 

  

 


