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Referat af møde i Ældrerådet d. 11.-03.-2020  
 

Mødeforum Ældrerådet 
 

Sted Mødelokalet, Kildemarkscentret, Kildemarksvej 124, 4700 Næstved 
  

Dato 
 

Onsdag den 11. marts 2020 Tidsrum: 10.00 – ca. 12.30  
 

Deltagere Sven Ulrik Terp, Rolf Voetmann, Merete Maibøll, Birthe Kærsig, Inge-Lise Madsen, 

Gert Segato og Lotte Petersen. 

 

Fraværende 
 

Lars Høgh 

Ordstyrer Rolf Voetmann 
 

Referent Uffe Tvede Hansen 

 

 
 

 Tekst Beslutning m.v. Eventuel 

aktør 

1. Valg af ordstyrer for dette møde 

 

Rolf Voetmann valgt.  

2. Godkendelse af mødets dags-

orden 

 

Dagsordenen blev godkendt.  

3. Referat fra Ældrerådets møde d. 

12. februar 2020 

 

Referatet blev godkendt.  

4. Høringssag 

Ny ældre- og værdighedspolitik 

Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget 

har på sit møde d. 25/2 2020 god-

kendt det udarbejdede forslag til ny 

ældre- og værdighedspolitik med 

henblik på at sende politikken i hø-

ring. 

Forslaget til ny ældre- og værdig-

hedspolitik er fra d. 02. marts 2020 

sendt i fire ugers bred offentlig høring 

samt i Ældrerådet og Handicaprådet. 

 

Bilag: 

• Referat fra Omsorgs- og Fore-

byggelsesudvalgets møde d. 

25/2 2020 pkt. 13: 

Godkendelse af udkast til ny 

ældre- og værdighedspolitik. 

• Ældre- og værdighedspolitik 

forslag 2020 

 

Ældrerådet vedtog at fremsende et hø-

ringssvar vedr. dette med følgende ord-

lyd: 

Ældrerådet tager udkast til ældre- og 

værdighedspolitik for Næstved Kommune 

2020 til efterretning, men tillader sig dog 

at spørge, hvor de 7 punkter – nævnt i 

referat fra mødet i Omsorgs- og Forebyg-

gelsesudvalget d. 25. februar 2020, pkt. 

13 – præcist indgår i det udsendte for-

slag. 

Derudover finder Ældrerådet, at rådets 

forskellige input i forbindelse med udar-

bejdelsen af forslaget til ældre- og vær-

dighedspolitik ikke synes at være synlige 

i samme grad, som Ældrerådet kunne 

ønske. 

Endelig opfordrer Ældrerådet til en gen-

nemgribende korrekturlæsning af det 

samlede udkast – fx er der nævnt ”syge-

plejeklinikker”, når der p.t. kun er etable-

ret én klinik som forsøg. 

 

 

Uffe 
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5. Orienteringssag 

Magtanvendelser juli-december 2019 

til orientering for Ældrerådet. 

Sagen er behandlet på Omsorgs- og 

Forebyggelsesudvalgets udvalgsmøde 

den 25. februar 2020, og sagen blev 

taget til efterretning. 

 

Bilag: Magtanvendelser juli-december 

2019. 
 

Ældrerådet tog den fremsendte oriente-

ring til efterretning. 

 

6. Sagen om ”De blå sider” 

Drøftelse af Ældrerådets muligheder 

for at gå videre med sagen om af-

skaffelse af kommunens annoncering 

på ”De blå sider” i Ugeavisen. 

 

Ældrerådet er blevet informeret om, at 

der i næste udgave af Ugeavisen vil blive 

bragt en rubrik med ”Nyt fra Næstved” 

indeholdende ”seniorsider”. Ældrerådet 

afventer derfor at se, hvorledes dette kan 

være med til at afhjælpe de manglende 

”blå sider”. Efterfølgende vil Ældrerådets 

formand følge op på sagen. 

Ældrerådet mener i øvrigt, at kommunen 

lige p.t. burde give klare meldinger om 

den aktuelle corona-virus-situation til 

bl.a. den ældre målgruppe, og her mang-

ler man i høj grad ”de blå sider”. 

Endelig finder Ældrerådet, at den opnåe-

de besparelse ved at fjerne ”de blå sider” 

er så lille, at det i forhold til sagens be-

tydning er en helt urimelig besparelse. 

Dette skal også ses i sammenhæng med, 

hvor meget frivilligt arbejde ældre borge-

re lægger forskellige steder i kommunen. 

 

 

7. Evaluering af perioden uden faste 

forretningsudvalgsmøder 

I december 2019 besluttede Ældre-

rådet, at der i en prøveperiode på de 

første tre måneder i 2020 ikke skulle 

holdes egentlige forretningsudvalgs-

møder. 

I stedet er dagsordenen for måned-

ens ældrerådsmøde blevet udarbejdet 

af formanden og sekretæren i fælles-

skab. 

Formanden har dog til enhver tid 

kunnet indkalde forretningsudvalget 

til møde, hvis dette skønnedes nød-

vendigt. 

Forretningsudvalget har som altid 

deltaget i de faste møder med kom-

munens administration og politikere 

(formandsmøderne), ligesom hele Æl-

drerådet og sekretæren fortsat del-

tager i de to årlige dialogmøder med 

hele Omsorgs- og Forebyggelsesud-

Efter drøftelse besluttede Ældrerådet, at 

man fra april 2020 vender tilbage til tid-

ligere praksis, hvor der afholdes både et 

forretningsudvalgsmøde og et egentligt 

ældrerådsmøde hver måned (undtagen 

juli). 

Derudover bliver det fremover sådan, at 

alle forretningsudvalgsmøder vil være 

åbne for alle ældrerådsmedlemmer, hvis 

man senest fredag før mandagens forret-

ningsudvalgsmøde lige giver besked til 

sekretæren a.h.t. traktementet. 
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valget. 

 

Evaluering af denne ordning i prøve-

perioden og beslutning om, hvorledes 

man fremover ønsker mødestrukturen 

organiseret. 

 

8. Dialogmødet d. 30. marts mellem 

hele Ældrerådet og Omsorgs- og 

Forebyggelsesudvalget 

Hvilke emner ønsker Ældrerådets 

medlemmer drøftet på dette dialog-

møde? 

 

Ældrerådet ønsker disse emner på dags-

ordenen for dialogmødet d. 30. marts: 

• De blå sider 

• Bevilling af hjælpemidler 

(herunder den tid, der medgår til 

sagens behandling, hvad man skal 

og ikke skal visiteres til m.m.) 

• Boliger for ældre 

Ældrerådet afventer i øvrigt en melding 

fra kommunen om, hvorvidt man ønsker 

at afholde dette dialogmøde eller ej – set 

i lyset af de aktuelle vejledninger vedr. 

corona-smittefaren. 

 

 

9. Boliger for ældre – her og i andre 

kommuner 

Hvordan er status på Ældrerådets en-

gagement i dette emne – efter at 

Dorthe Berg Rasmussen har givet ud-

tryk for, at kommunen ville invitere 

Ældrerådet med på ture for at se på 

forskellige muligheder. 

  

Forretningsudvalget er inviteret til besøg 

i Elleparkens seniorbofællesskab d. 12/3 

2020. Ældrerådet var enigt om, at hvis 

andre ældrerådsmedlemmer ønsker at 

deltage, kan man blot møde op. 

OBS: I LØBET AF ÆLDRERÅDSMØDET 

FIK FORMANDEN BESKED FRA KOMMU-

NEN OM, AT ARRANGEMENTET ER AF-

LYST! 

I juni planlægges en tur til Guldborgsund 

Kommune, hvor forretningsudvalget samt 

andre fra Ældrerådet kan deltage. 

På ældrerådsmødet d. 15. april bør der 

vedtages en plan for, hvornår og hvad 

Ældrerådet ønsker at se nærmere på 

rundt omkring vedr. boliger for ældre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FU 

10. Foreningernes Dag 2020 

Orientering fra Rolf, som har deltaget 

i planlægningsmøde d. 26/2 vedr. 

Foreningernes Dag 2020. 

 

Rolf deltog d. 26/2 i planlægningsmødet 

vedr. Foreningernes Dag d. 5/9 2020.  

Rolf har reserveret Ældrerådets ”gamle 

plads” plus i tilknytning dertil endnu en 

plads (inkl. EL). Næstved Madservice ind-

går i Ældrerådets stand, hvor man vil in-

formere og uddele gratis smagsprøver. 

Ældrerådets medlemmer af Kostrådet 

sørger for at informere Næstved Madser-

vice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars 

Inge-Lise 

Gert 

11. Hørt fra 60+ borgere? 

Har ældrerådsmedlemmer erfaret 

noget blandt og vedr. borgerne i 

Ældrerådets målgruppe, som man 

ønsker at orientere rådet om – og 

Intet p.t.  
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som evt. kunne give anledning til 

nærmere interesse fra Ældrerådets 

side? 

 

 

 

 

12. Pressemeddelelse  

Er der p.t. noget nyt, der skal 

udmeldes til pressen? 

 

Intet p.t.  

 

 

13. 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 

 

a) Rolf har talt med Bakkegården og 

meddelt, at han udskyder egen deltagel-

se i møder indtil videre (p.g.a. corona-

situationen). 

Lotte har besluttet at deltage, hvor der 

indbydes. 

Inge-Lise oplever store uregelmæssighe-

der i afholdelse af husmøder (undtagen 

Søvang). 

Generelt mener Ældrerådet, at der man-

ge steder er problemer m.h.t. indkaldelse 

og afholdelse af husmøder. 

b) Intet. 

c) Intet. 

d) Afventer ”Nyt fra Næstved” (se pkt. 

6). 

e) Møde afholdt d. 25/2. Der blev givet 

orientering om seneste jul og nytår. Der 

foretages udlicitering af udkørsel af mad 

fra 1/9 2020. Ernæringskampagne i uge 

19. Næstved Madservice vil gerne delta-

ge i Foreningernes Dag d. 5/9 2020.  

På mødet blev givet smagsprøver på for-

skelligt ”mundgodt”. 

Næste møde d. 12/5 2020.  

f) Regionsældrerådsmødet og temamødet 

d. 24/3 udsættes/aflyses måske p.g.a. 

corona-smittefaren. Men ellers er disse 

ældrerådsmedlemmer fra Næstved Æl-

dreråd tilmeldt arrangementet: Birthe, 

Merete, Rolf, Inge-Lise, Sven Ulrik og 

Lotte. Det overlades til den enkelte at 

vurdere, om man vil deltage i arrange-

mentet, hvis det ikke aflyses. 

g) Gert kunne ikke deltage i sidste møde. 

Uffe vil sende referatet rundt til Ældre-

rådets medlemmer, når det er modtaget. 

h) Temadagen i Køge blev evalueret. 

Danske Ældreråd har udsendt en e-mail 

til alle ældrerådsformænd med informa-

tion og rådgivning vedr. corona-situatio-

nen. Denne mail er videresendt til alle 

Ældrerådets medlemmer. 

Ældrerådet afventer en kommende af-

gørelse af, hvorvidt Danske Ældreråds 

repræsentantskabsmøde og ældrepolitis-
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ke konference d. 27.-28. april bliver gen-

nemført eller ej. 

i) Formanden efterlyste information om, 

hvorvidt mødet d. 26/3 hos Faglige Seni-

orer bliver afholdt eller ej. 

Formanden har fået tilsendt info om ”au-

tomatisk brusekabine” til brug i hjemme-

plejen. 

j) Under henvisning til, at fire mandlige 

medlemmer af Ældrerådet havde meldt 

sig til seminargruppe U d. 28/4 på Ny-

borg Strand (om Hemingway-klubberne) 

oplyste Rolf, at den pågældende fore-

dragsholder/projektmager imidlertid ikke 

længere er med i klubben. Men formand-

en for klubberne kommer dog. 

Der findes også en Hemingway-klub i 

Næstved, som på et tidspunkt gerne vil 

have en repræsentant fra Ældrerådet 

med til at møde for at fortælle lidt om 

rådets arbejde. 

 

14. Eventuelt 

 

Uffe mindede om, at der nu er sat dato, 

tid og sted på de dialogbaserede tilsyns-

møder i distrikterne i det kommende ef-

terår. I den forbindelse er der også sat 

navne på de ældrerådsmedlemmer, der 

forventes at deltage hvert sted.  

Birthe gjorde opmærksom på, at Michael 

Lancaster står på kommunens hjemmesi-

de som værende medlem af Ældrerådet.  

Dette bør snarest rettes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uffe 

 

 

 

Mødets bilag: 

 

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

• Referat fra Omsorgs- og Forebyggelsesudvalgets møde d. 25/2 2020 pkt. 13: Godkendelse af 

udkast til ny ældre- og værdighedspolitik (pkt. 4) 

• Ældre- og værdighedspolitik forslag 2020 (pkt. 4) 

• Magtanvendelser juli-december 2019 (pkt. 5) 

 

 

 

 

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 

mailto:uth@aernaestved.dk

