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Referat af møde i Ældrerådet d. 14.-08.-2019  
 

Mødeforum Ældrerådet 
 

Sted Mødelokalet, Kildemarkscentret, Kildemarksvej 124, 4700 Næstved 
  

Dato 
 

Onsdag den 14. august 2019 Tidsrum: 10.00 – ca. 13.00 (Bemærk forlænget sluttid) 
 

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

Lars Høgh, Lotte Petersen og Michael Lancaster.   

I tidsrummet kl. ca. 11.30–12.15 deltager desuden centerchef Dorthe Berg Ras-

mussen og udviklingskonsulent Anna Grethe Ulrich fra Næstved Kommune (se pkt. 

8). 

Fraværende 
 

Birthe Kærsig 

Ordstyrer Inge Lise Madsen 
 

Referent Uffe Tvede Hansen 

 

 
 

 Tekst Beslutning m.v. Eventuel 

aktør 

1. Valg af ordstyrer for dette møde 

 

Inge Lise Madsen valgt.  

2. Godkendelse af mødets dags-

orden 

 

Dagsordenen blev godkendt  

3. Referat fra Ældrerådets møde d. 

12. juni 2019 

 

Referatet blev godkendt  

4. Høringssag 

Høring af trafikbestilling 2020 af 

kollektiv trafik 

Se medsendte e-mail med vedhæfte-

de filer ang. emnet. 

Der er høringsfrist d. 30. -08.-2019. 

 

På grund af den sene modtagelse af den-

ne sag, havde mange af Ældrerådets 

medlemmer ikke haft lejlighed til at sæt-

te sig nok ind i den.  

Derfor blev det besluttet, at alle kom-

mentarer vedr. dette skal sendes til Gert, 

som senest d. 30/8 videresender Ældre-

rådets bemærkninger til Center for Trafik 

og Ejendomme. 

Generelt mener Ældrerådet, at de ældre i 

Næstved Kommune har dårligere kollek-

tive trafikbetingelser end ønskeligt. 

 

 

 

 

 

 

 

Gert 

5. Orienteringssag 

Behandling af budget for 2020-23 

Se medsendte sag 44 fra Omsorgs- 

og Forebyggelsesudvalget. 

 

Ældrerådet gennemgik den modtagne 

sag fra Omsorgs- og Forebyggelsesud-

valget vedr. behandlingen af budgettet. 

Rådet er generelt bekymret over de viste 

spareforslag, men finder især, at nedlæg-

gelse af klippekortsordningerne er en 

særdeles dårlig idé. Ligeledes mener rå-

det, at det foreslåede niveau for rengø-
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ring er stærkt kritisabelt. 

Det blev besluttet at fremsende disse be-

mærkninger til Omsorgs- og Forebyggel-

sesudvalget, selv om der endnu ikke er 

tale om en egentlig høringssag. 

 

 

Uffe 

 

 

6. Formandsmødet d. 17. juni 2019 

Ældrerådet har modtaget referat fra 

dette formandsmøde. 

Har rådet kommentarer til dette? 

 

Ældrerådet havde ingen bemærkninger til 

det modtagne referat. 

 

7. Formandsmødet d. 09. september 

2019 

Hvilke emner ønsker Ældrerådet drøf-

tet på dette møde? 

Følgende emner blev foreslået til behand-

ling på nævnte formandsmøde: 

- Trafikområdet: Kan man regne 

med, at der ikke foretages yder-

ligere reduktioner, når den nuvæ-

rende trafikbestilling er afgivet? 

- Aktivitetssprøjten: Ældrerådet 

ønsker, at der findes mulighed for 

at denne får lov at fortsætte frem-

over. 

Såfremt ældrerådsmedlemmer kommer i 

tanke om andre emner, som ønskes ta-

get op på dette formandsmøde, bedes 

man senest d. 1/9 fremsende disse til 

forretningsudvalget. 

 

 

8. Næstved Kommunes ældre- og 

værdighedspolitik 

Til indledning af Ældrerådets deltag-

else i arbejdet med ny ældre- og 

værdighedspolitik deltager centerchef 

Dorthe Berg Rasmussen og udvik-

lingskonsulent Anna Grethe Ulrich i 

dette punkt på mødet. 

 

Bilag: Sagsfremstilling til Omsorgs- 

og Forebyggelsesudvalget vedr. god-

kendelse af temaer for ny ældre- og 

værdighedspolitik. 

 

Sagen blev behandlet d. 13/8 i Omsorgs- 

og Forebyggelsesudvalget. 

Udvalget mener, at de 7 punkter fra 

bekendtgørelsen om værdighedspolitik 

(livskvalitet; selvbestemmelse; kvalitet, 

tværfaglighed og sammenhæng i plejen; 

mad; en værdig død; pårørende; be-

kæmpelse af ensomhed) er velvalgte og 

dækkende. Sagsfremstillingen vedr. 

temaer for ny ældre- og værdigheds-

politik blev godkendt på udvalgsmødet d. 

13/8. 

De 65+ årige udgør 21 % af befolkningen 

i Næstved Kommune. 

Den viste PowerPoint-præsentation vil 

efterfølgende blive tilsendt Ældrerådet. 

 

Dorthe Berg Rasmussen og Anna Grethe 

Ulrich lyttede til og noterede en række 

bemærkninger fra Ældrerådet. 

Der blev bl.a. nævnt følgende: 

- Ikke alle 65+ årige har adgang til 

(eller lyst til) digital kommunika-

tion (Bevar Aktivitetssprøjten!) 

- Boligforhold, gerne tilgængelige 

lejeboliger i kollektiv form 

- Kommunen bør kunne se 
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”prestige” i at markere sig ved, at 

”i Næstved bor og har de ældre 

det godt” 

- Kommuneplanstrategien – der bør 

være et specifikt afsnit omhand-

lende ældre 

- Ordentlige kollektive trafiktilbud 

- Fremtidens ”seniorhjem” bør være 

attraktive med god stemning 

- Boliger for ældre bør indrettes, så 

man kan blive der, også hvis man 

får flere problemer 

- Besøg fx Kollektivhuset i Søborg 

 

Vedr. en værdig død: 

- Vigtigt, at ingen skal dø alene, 

gerne mulighed for ”vågekoner” 

- Objektiv rådgivning omkr. økono-

mi ved dødsfald  

 

Vedr. pårørende: 

- Gerne kurser for pårørende 

- Oplysning om oprettelse af 

”livstestamenter” 

 

Vedr. bekæmpelse af ensomhed: 

- Aktiviteter på plejehjem bør være 

åbne for alle seniorer 

- Hvordan bekæmper man ”flovhed” 

over ensomhed? 

- Ensomhed er et alment befolk-

ningsproblem 

- Seniorværkstedet i Næstved kan 

være en god vej ud af ensomhed 

for mange 

- Der bør være øget mulighed for 

personlig kontakt ved henvendel-

ser til kommunen, så man føler, 

det er et ”rigtigt menneske”, man 

taler med - i stedet for digitale 

løsninger 

 

Ældrerådet har stort fokus på ældre- og 

værdighedspolitikken. Rådet har nedsat 

en ad hoc arbejdsgruppe vedr. dette 

emne bestående af Gert, Inge-Lise, 

Birthe, Merete og Sven Ulrik. Gert er 

tovholder for gruppen. 

Dorthe Berg Rasmussen vil efterfølgende 

indbyde denne gruppe til yderligere drøf-

telser i processen frem mod vedtagelse 

af ny ældre- og værdighedspolitik – i 

samarbejde med Omsorgs- og Forebyg-

gelsesudvalget. 
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9. Fordeling af tillidsposter m.v. 

På ældrerådsmødet i juni d.å. blev 

det besluttet, at spørgsmålet om, 

hvorledes fordelingen i forhold til § 

18 (1 repr. fra Ældrerådet) og § 79 (2 

repr. fra Ældrerådet) foretages, skulle 

tages op august 2019 – når Sven Ul-

rik har undersøgt, om de kommunale 

møder vedr. fordeling af midler efter 

de to paragraffer afholdes samtidig. 

Bilag: Alle ældrerådsmedlemmernes 

tillidsposter samt deltagelse i hus-

/husrådsmøder på plejecentrene. 

 

Dette punkt blev udsat.  

10. Forbedret tilgængelighed? 

Ældrerådet fremsendte d. 13. februar 

d.å. på anfordring fra Næstved Kom-

munes Center for Trafik og Ejendom-

me, Team Trafik, en skrivelse med 

forskellige forslag til forbedret tilgæn-

gelighed. 

Ældrerådet er ikke tilfreds med det 

modtagne svar og har foranlediget, at 

emnet blev taget op på formandsmø-

det d. 17. juni. 

Centerchef Dorthe Berg Rasmussen 

foreslår, at der bliver inviteret en 

med fra Park og Vej på et ældreråds-

møde. Ældrerådet tager selv initiativ 

til dette 

Hvorledes forholder Ældrerådet sig til 

dette? 

  

Ældrerådet ønsker et møde med en rele-

vant repræsentant fra Park og Vej. 

Sven Ulrik tager den nødvendige kontakt 

vedr. dette. 

 

 

Sven 

Ulrik 

11. Foreningernes Dag 2019 

Foreningernes Dag 2019 afholdes lør-

dag d. 07. september. 

Følgende har givet tilsagn om at være 

med på Ældrerådets stand: Merete, 

Rolf, Sven Ulrik, Inge-Lise og Birthe. 

Rolf deltog i formøde vedr. dette d. 

12. juni 2019. 

Er der noget fra dette møde, som 

Ældrerådet skal vide på nuværende 

tidspunkt? 

 

Se e-mail med info om Foreningernes 

Dag 2019 rundsendt til hele Ældrerå-

det d. 19.-07.-2019. 

Se desuden e-mail fra d. 12.-08.-

2019 med yderligere materiale vedr. 

arrangementet. 

 

Af en eller anden grund er Ældrerådet 

blevet tilmeldt to gange og har således 

fået både stand nr. 16 og nr. 20. Rolf 

giver snarest besked til arrangørerne om, 

hvilken stand man ønsker. 

Rolf bestiller mad til deltagerne fra Æl-

drerådet. 

Merete medbringer pavillon-telt. 

Uffe har sendt fakturaen vedr. deltager-

betaling til Næstved Kommune. 

Bannere m.v. kan hentes i depotet på 

Kildemarkscentret. 

 

Afsluttende møde forud for 

arrangementet finder sted d. 27/8 2019 

kl. 19-21. 

 

 

 

Rolf 

 

 

Rolf 

 

Merete 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. KOKS i Glumsø 

Arrangementet KOKS i Glumsø fore-

Inge-Lise har tilmeldt Ældrerådet. 

Opsætning fra kl. 8.00. 
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går d. 31/8 2019. og Ældrerådet er 

interesseret i at deltage. 

Inge-Lise er koordinator for Ældre-

rådet i denne forbindelse. 

Er der nyt vedr. dette arrangement? 

 

Arrangementet finder sted i tidsrummet 

kl. 09.00 – 16. 

Deltagere fra Ældrerådet: Inge-Lise, 

Merete og Sven Ulrik. 

13. Temadage 

Danske Ældreråd og Regionsældre-

rådet 

Se bilag fra henholdsvis Danske Æl-

dreråd og Regionsældrerådet vedr. 

temadage efterår 2019. 

 

Danske Ældreråd afholder temadage i 

efteråret med emnet Kommunernes 

sundhedsfaglige opgaver – fremtidens 

boligformer for ældre og et godt og 

værdigt liv på plejehjem. 

Nærmeste møde for Næstved Ældreråd 

afholdes onsdag d. 2. oktober 2019 – 

Theilgaard, Theilgaards Torv 6, 4600 

Køge. 

Følgende fra Næstved Ældreråd ønsker at 

deltage: Gert, Inge-Lise, Michael, Lars, 

Rolf, Merete og Sven Ulrik. 

Uffe har tilmeldt disse, og den samlede 

betaling foretages via Ældrerådets EAN-

nummer. 

 

Danske Ældreråd afholder i efteråret lige-

ledes formands-/næstformandsmøder om 

strategi og mærkesager for Danske Æl-

dreråd. For Region Sjællands vedkom-

mende finder dette møde sted tirsdag d. 

17. september i Køge. Rolf og Merete 

ønsker at deltage i dette møde.  

Uffe har tilmeldt Rolf og Merete til dette 

møde, og den samlede betaling for dette 

sker via Ældrerådets EAN-nummer. 

 

Regionsældrerådet afholder temadag 

onsdag d. 18. september kl. 9.30 – 14. 

Endelig dagsorden for dette udsendes 

senere.  

Følgende ønsker at deltage i dette: 

Rolf, Merete, Inge-Lise, Michael, Lars og 

Lotte. 

Deltagelse er gratis. 

Lotte giver besked til Regionsældrerådet 

om disse deltagere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uffe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uffe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lotte 

14. Registrering af bekymringssager 

Ældrerådet bliver med jævnlige mel-

lemrum orienteret om sager vedr. æl-

dre borgeres kontakt til kommunen i 

forbindelse med ansøgninger om di-

verse tilskud eller ydelser – sager 

hvis umiddelbare udfald ofte har vakt 

bekymring hos Ældrerådet. 

Ældrerådet ønsker at få et mere 

struktureret overblik over sådanne 

Det foreslåede skema til brug for dette 

blev godkendt. 

 

https://www.tilmeld.dk/temadag2oktober2019
https://www.tilmeld.dk/temadag2oktober2019
https://www.tilmeld.dk/temadag2oktober2019
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sager, og det er derfor besluttet at i-

værksætte en eller anden form for re-

gistrering af disse. 

Til det brug er der udarbejdet et for-

slag til skema, som vedlægges her til 

nærmere drøftelse. 

 

15. 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? 

 

 

Rolf: En 90-årig har fået afslag på at få 

et nødkaldeapparat med den begrundel-

se, at den pågældende måtte kunne bru-

ge en mobiltelefon. Rolf sender et par 

linjer om sagen til Uffe til brug for regi-

strering i ”bekymringsskemaet”. 

 

Michael efterspurgte hjælp til ældre, når 

man eksproprierer en del af den pågæld-

endes ejendom.  

Andre i Ældrerådet henviste til, at man 

kan få hjælp i sådanne tilfælde fra ”Bisid-

dergruppen”. 

 

 

 

 

Rolf 

16. Pressemeddelelse  

Er der p.t. noget nyt, der skal 

udmeldes til pressen? 

Det blev foreslået, at der blev sendt lidt 

tekst til pressen vedr. Ældrerådets del-

tagelse i Foreningernes Dag. 

 

 

 

 

17. 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) Rolf har været på Bakkegården til 

et godt møde. I det hele taget 

opfattede Rolf, at der var en god 

stemning på Bakkegården. Man 

planlægger i øvrigt en sensom-

mertur. 

Lars skal til tre forskellige hus-

rådsmøder på Symfonien: Stuen, 

1. sal og ”Baghuset”.  

Der er kommet ny distriktschef i 

Distrikt NORD: Rasmus Hansen. 

Lotte Skal til møde på Kildegårds-

vej i august og i Fuglebjerg i sep-

tember. 

Inge-Lise skal på Søvang i sep-

tember. 

b + c) Intet. 

     d)  Merete har været til møde i sidste  

          uge vedr. næste udgave af Akti- 

          vitetssprøjten. Det foreslås i øv-  

          rigt, at dette bliver den sidste ud- 

          gave af denne, da der er ønsker   

          om, at oplysningerne i denne skal 

          kunne findes digitalt el.lign. Der er  

          dog ikke besluttet noget om dette   

          endnu. Ældrerådet ser meget ger- 

          ne, at Aktivitetssprøjten bevares  

          og vil bringe emnet op på næste 

          formandsmøde. 

 



   

Side 7 af 7 

 

     e)  Møde 20/8 vedr. nye kostformer.  

          Lars, Gert og Michael deltager. 

     f)   Næste møde i Regionsældrerådet 

          afholdes i november. Temadag  

          afholdes d. 18/9. 

     g)  Gert skal til møde i gruppen d.  

          4/9. 

     h)  E-mail er udsendt til alle ældre- 

          rådsformænd med ønske om at  

          hjælpe Danske Ældreråd med at 

          skabe større synlighed. 

i) Intet p.t. 

j) Den seneste sag med en beboer 

på Symfonien, som blev omtalt i 

pressen for nylig, blev kort drøf-

tet. 

 

18. Eventuelt 

 

Gert: Faglige Seniorer arbejder p.t. med 

problematikken omkr. boliger for ældre 

borgere i Næstved Kommune. 

 

 

 

Mødets bilag: 

 

• Referat fra Ældrerådets møde d. 12. juni 2019 (pkt. 3) 

• E-mail med vedhæftede filer vedr. høring af trafikbestilling 2020 af kollektiv trafik (pkt. 4) 

• Sag 44 fra Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget (pkt. 5) 

• Referat fra formandsmødet d. 17. juni 2019 (pkt. 6) 

• Sagsfremstilling til Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget vedr. godkendelse af temaer for ny 

ældre- og værdighedspolitik (pkt. 8) 

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

plejecentrene (pkt. 9) 

• E-mail af 19/7 2019 med info om Foreningernes Dag 2019 (pkt. 11) 

• E-mail af 12/8 2019 med yderligere materiale om Foreningernes Dag 2019 (pkt. 11) 

• Danske Ældreråds temadage efterår 2019 (pkt. 13) 

• Regionsældrerådets temadag 18. september 2019 (pkt. 13) 

• Skema til registrering af bekymringssager (pkt. 14) 

 

 

 

 

 

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

