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Referat af møde i Ældrerådet d. 11.-09.-2019  
 

Mødeforum Ældrerådet 
 

Sted Mødelokalet, Kildemarkscentret, Kildemarksvej 124, 4700 Næstved 
  

Dato 
 

Onsdag den 11. september 2019 Tidsrum: 10.00 – ca. 12.30  
 

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

Birthe Kærsig, Lotte Petersen og Michael Lancaster.   

 

Fraværende 
 

Lars Høgh 

Ordstyrer Lotte Petersen 
 

Referent Uffe Tvede Hansen 

 

 
 

 Tekst Beslutning m.v. Eventuel 

aktør 

1. Valg af ordstyrer for dette møde 

 

Lotte valgt.  

2. Godkendelse af mødets dags-

orden 

 

Dagsordenen blev godkendt.  

3. Referat fra Ældrerådets møde d. 

14. august 2019 

 

Referatet blev godkendt.  

4. Høringssag 

Sundhedspolitik i høring 

Ældrerådet blev på sit møde d. 13. 

februar 2019 orienteret om arbejdet 

med ny sundhedspolitik i Næstved 

Kommune, hvor sundhedskonsulent 

Tine Thorsboe fra Næstved Kommune 

informerede rådet om dette. Se refe-

ratet fra dette ældrerådsmøde. 

Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget 

har på sit møde d. 13.-08. 2019 ved-

taget et forslag til ny sundhedspolitik, 

der vil være gældende fra 2020.  

Forslaget til ny sundhedspolitik, som 

nu er sendt i offentlig høring, kan ses 

som bilag til dette punkt. 

Høringsperioden slutter torsdag d. 

12. september 2019 kl. 9.00, og hø-

ringssvar vil blive politisk behandlet 

af Omsorgs- og Forebyggelsesudval-

get den 1. oktober 2019. 

Bilag: Udkast til høringssvar. 

Sven Ulrik forelagde et udkast til hørings-

svar vedr. dette – som var blevet sendt 

ud til rådets medlemmer før mødet. 

Dette udkast blev godkendt, idet rådet 

besluttede, at høringssvaret desuden 

skulle fremsendes til borgmester Carsten 

Rasmussen. 

 

 

 

 

 

Uffe 
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5. Orienteringssag 

På ældrerådsmødet d. 14.-08.-2019 

behandledes høring af trafikbestilling 

2020 af kollektiv trafik – med hø-

ringsfrist d. 30.-08.-2019. 

På grund af den sene modtagelse af 

denne sag, havde mange af Ældre-

rådets medlemmer ikke haft lejlighed 

til at sætte sig nok ind i den.  

Derfor blev det besluttet, at alle kom-

mentarer vedr. dette skulle sendes til 

Gert, som lovede senest d. 30/8 at 

videresende Ældrerådets bemærk-

ninger til Center for Trafik og Ejen-

domme. 

Orientering fra Gert om dette og om 

mødet d. 03.-09.-2019 i Næstved 

Kommunes følgegruppe vedr. kollek-

tiv trafik. 

 

Gert havde ikke modtaget kommentarer 

fra Ældrerådets medlemmer før hørings-

fristens udløb. 

Gert refererede derfor alene fra mødet i 

den kommunale følgegruppe vedr. kol-

lektiv trafik, som blev afholdt d. 3. sep-

tember. 

På dette møde blev drøftet både trafik-

bestilling 2020, ny model for Flextur og 

det kommende udbud af busdrift gen-

nem Movia. 

Trafikbestilling 2020 indebærer bl.a. en 

bedre søndagsbetjening af Næstved Stor-

center. 

Den nye model for Flextur indebærer 

bl.a. disse ændringer: 

• Ingen flexstoppesteder – man kan 

hentes og bringes på sin adresse  

• Man kan benytte flextur fra alle 

adresser  

• Internt i Næstved by – særlig høj 

takst på 60 kr. inkl. 10 km. kørsel  

• Øvrige rejser 36 kr. pr. tur inkl. 

10 km. Kørsel 

Generelt må den nye Flextur-model an-

ses for at være en forbedring for ældre 

borgere. 

De nuværende kontrakter for en lang 

række af kommunens buslinjer udløber i 

sommeren 2022, hvorfor der inden da 

skal foretages et nyt udbud.  

I den forbindelse har det været foreslået, 

at der skulle fremsættes ønske/krav om 

kørsel med el-busser, men dette har ikke 

nydt fremme. 

Byrådet skal senere tage stilling til oven-

nævnte. 

  

 

 

 

 

 

 

 

6. Orienteringssag 

Ældrerådet har modtaget orientering 

om magtanvendelser i perioden ja- 

nuar - juni 2019, som er behandlet 

på Omsorgs- og Forebyggelsesud-

valgets møde den 2. september 

2019. 

 

Udvalget har taget sagen til efterret-

ning. 

 

Bilag: Orientering om magtanvendel-

ser, januar – juni 2019.  
 

Sagen blev taget til efterretning af Æl-

drerådet. 

 

7. Formandsmødet d. 09. september 

2019 

Se det udsendte referat fra mødet. 

Vedr. pkt. 5: Ældrerådet bliver koblet på 
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Orientering fra deltagerne i dette 

møde om, hvad der blev drøftet her. 

 

Bilag: Dagsorden for og referat fra 

formandsmødet 9/9 2019 

 

info i Ugeavisen en gang hvert kvartal (v/ 

Merete). 

Vedr. pkt. 6: Hele budgetsagen tages op 

i Byrådet. 

Vedr. pkt. 9: Susanne Rehn kontakter 

Uffe og vil i den forbindelse blive bedt om 

at deltage med en orientering om sagen 

på et ældrerådsmøde. 

 

 

 

 

 

 

Uffe 

8. Dialogmødet d. 01.-10.-2019 mel-

lem hele Ældrerådet og Omsorgs- 

og Forebyggelsesudvalget 

Hvilke emner ønsker Ældrerådet taget 

op på dette møde? 

 

Det overordnede emne på mødet vil blive 

budget 2020.  

Bliver der tid til andet, ønskes også drøf-

telse af ældre- og velfærdspolitik. 

Mødet afholdes kl. 09.00 -10.00 i Råd-

mandshaven, mødelokale 2. 

Hele Ældrerådet + Uffe deltager. 

 

 

9. KOKS i Glumsø d. 31/8 2019 

Evaluering af Ældrerådets deltagelse i 

dette arrangement. 

 

Fin dag med mange deltagere (og godt 

vejr). Ældrerådsmedlemmerne havde 

mange samtaler med folk, som også gav 

gode input til Ældrerådet.  

Målgruppen for Ældrerådets deltagelse 

var i mange tilfælde pårørende til ældre 

borgere. 

Ældrerådet oplevede det særdeles posi-

tivt at deltage i dette arrangement og vil 

umiddelbart ønske at deltage igen næste 

år. 

 

 

10. Foreningernes Dag d. 7/9 2019 

Evaluering af Ældrerådets deltagelse i 

dette arrangement. 

 

Hyggelig og god dag, hvor Ældrerådet 

have fået en fin stand på området. 

Dagen bød på megen væsentlig kommu-

nikation mellem ældrerådsmedlemmerne 

og de fremmødte borgere. 

Mange kendte fx ikke til Næstved Mad-

service. 

75 foreninger deltog i arrangementet. 

Ældrerådet gav udtryk for stor anerken-

delse af arbejdet med at organisere og 

afvikle det hele. 

Ældrerådet vil fortsat deltage i Forening-

ernes Dag. 

Det blev nævnt, at der samme dag var 

broløb i Karrebæksminde, og at par styk-

ker fra Ældrerådet måske med fordel 

kunne have være til stede dér. 

Sven Ulrik har fremsendt en pressemed-

delelse til Sjællandske om Ældrerådets 

positive erfaring med deltagelse i såvel 

KOKS i Glumsø som Foreningernes Dag. 

 

 

11. Næstved Kommunes ældre- og 

værdighedspolitik 

Som opfølgning på Dorthe Berg Ras-

Der skal i dag aftales dato for det videre 

arbejde. Kommunen vil gerne have Æl-

drerådet rigtig meget ind over dette. 
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mussens og Anna Grethe Ulrichs del-

tagelse omkr. dette emne på sidste 

ældrerådsmøde lovede Dorthe Berg 

Rasmussen, at hun efterfølgende ville 

indbyde Ældrerådets ad hoc-gruppe 

vedr. dette til yderligere drøftelser i 

processen frem mod vedtagelse af ny 

ældre- og værdighedspolitik – i sam-

arbejde med Omsorgs- og Forebyg-

gelsesudvalget. 

Ad hoc-gruppen består af Birthe, 

Gert, Inge-Lise, Merete og Sven Ulrik. 

Orientering fra gruppen vedr. status 

på dette. 

 

Det er vigtigt, at den kommende ældre- 

og værdighedspolitik er en, som kommu-

nen kan stå inde for! 

Mødet, hvor borgerne inviteres, lægges i 

sidste halvdel af november – evt. en tirs-

dag, onsdag eller torsdag eftermiddag. 

Kommunen betaler alle omkostninger i 

denne forbindelse. 

Som forberedelse til dette skal Ældrerå-

det stå for samarbejde med relevante 

foreninger, som skal inddrages i borger-

mødet – og eventuelt holde møder med 

disse før borgermødet. 

Ældrerådets arbejdsgruppe aftaler møde-

dato d.d.  

 

12. 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. 

 

Punktet er udsat fra ældrerådsmødet 

d. 14/8 2019. 

 

Bilag: Alle ældrerådsmedlemmernes 

tillidsposter samt deltagelse i hus-

/husrådsmøder på plejecentrene. 

 

Det besluttedes at der tilknyttes 2 ældre-

rådsmedlemmer til § 79: Sven Ulrik og 

Merete. 

Til § 18 Tilknyttes Merete. 

Såfremt Sven Ulrik og Merete har brug 

for ”sparring”, kan de bede andre ældre-

rådsmedlemmer om ad hoc at deltage i 

formøder m.v. 

 

Se medsendte opdaterede oversigt: 

”Alle ældrerådsmedlemmernes tillids-

poster samt deltagelse i hus-/husråds-

møder på plejecentrene”. 

Dog skal oversigten igen opdateres på 

næste møde – med henvisning til dette 

referats pkt. 19 j. 

 

13. 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 

opfordrede dér Ældrerådet til at invi-

tere en relevant repræsentant fra 

Park og Vej til at deltage i et ældre- 

rådsmøde. Ældrerådet erklærede sig 

på sidste ældrerådsmøde enig i dette, 

og det blev besluttet, at Sven Ulrik 

skulle tage den nødvendige kontakt.  

Status på dette? 

Merete har deltaget i møde i ”tilgænge-

lighedsgruppen”. 

Man har p.t. et budget (inkl. overførsler 

fra sidste år) på ca. 600.000 kr. til såvel 

indendørs som udendørs projekter. 

Der arbejdes bl.a. med at skaffe midler 

til forbedrede adgangsforhold til sports-

haller, optimering af placeringen af han-

dicappladser i de nye parkeringshuse, 

bedre tilgængelighed til Ydernæs-stien, 

bænke på Åsen og adgangsforhold til sid-

detribunen på Næstved Stadion.    

Alle er velkommen til at komme med 

idéer til forbedret tilgængelighed, såvel 

inden- som udendørs. 

Med hensyn til de tidligere klagepunkter 

vedr. trafik bør Ældrerådet kontakte Park 

og Vej. 

 

Ældrerådet vil gerne fremover være med 
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 i det løbende arbejde omkring dette. 

 

14. Dialogbaseret tilsynsmøde 

Der har d. 9/9 2019 været afholdt 

dialogbaseret tilsynsmøde i Distrikt 

SYD, hvor Birthe, Gert og Rolf har 

deltaget som repræsentanter for Æl-

drerådet. 

Eventuelle bemærkninger fra dette 

møde. 

 

Ældrerådsmedlemmerne havde en rar 

oplevelse ved deltagelse i mødet på Bak-

kegården, hvor der var en god stemning. 

Michael Perch og Dorthe Berg Rasmussen 

deltog fra kommunen. Derudover var det 

hovedsageligt ældre samt pårørende, der 

var til stede.  

Rolf nævnte et væsentligt praktisk pro-

blem, nemlig det, at fortovet ud for Bak-

kegården er meget ujævnt p.g.a. rødder 

fra de store træer, hvilket besværliggør 

/umuliggør færdsel for beboerne på Bak-

kegården. Ældrerådet blev bedt om at 

tage sagen op. 

Birthe nævnte, at der mange steder har 

været store fordele ved at lade skole-

børn besøge plejehjem, og der var inte-

resse for at arbejde videre med dette. 

Et andet tema, der kom op på mødet, var 

at det ofte opleves meget vanskeligt for 

ældre borgere at få bevilget, hvad de sø-

ger om i kommunen. 

  

 

15. Ældrerådets aktuelle økonomi 

Kort orientering v/ Lotte. 

 

Lotte orienterede om, at ud af Ældrerå-

dets budget på kr. 253.000 kr. er der p.t. 

brugt 95.000 kr. Der er således 158.000 

kr. til rådighed.  

Dette betyder, at der vil være mulighed 

for eventuelle nødvendige anskaffelser på 

IT-området, ligesom det kan drøftes, 

hvorvidt Ældrerådet skal afholde andre 

offentlige arrangementer end det plan-

lagte borgermøde vedr. ældre- og vær-

dighedspolitik i november (som kommu-

nen jo betaler). 

Det forventes, at overskydende midler 

som hidtil kan overføres til næste bud-

getår. 

 

 

16. Ældrerådets brug af IT 

Status på brugen af de PC’er, som 

Ældrerådet har fået stillet til rådig-

hed. 

Opsummering af problemer i denne 

forbindelse og drøftelse af mulige løs-

ninger. 

 

Enighed om at IT-situationen skal løses 

snarest, så alle ældrerådsmedlemmer 

kan arbejde problemfrit. 

Dette indebærer bl.a., at alle nødvendige 

koder snarest skal fremskaffes! 

En ad hoc gruppe til dette arbejde blev 

nedsat, bestående af Gert, Sven Ulrik og 

Uffe.  

Gruppen holder møde hos Uffe (Mikkelhøj 

70 i Karrebæksminde) fredag d. 27. sep-

tember kl. 10.30. 

 

 

17. Hørt fra 60+ borgere?  Michael nævnte, at han havde måttet  
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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? 

 

hjælpe sin 82-årige nabo i forbindelse 

med praktiske forhold omkr. hendes 

ejendoms beliggenhed i forhold til Bane-

danmarks elektrificering banen. 

Michael efterlyste hjælp fra kommunen i 

sådanne tilfælde. Bisiddergruppen blev 

nævnt. 

 

 

 

18. Pressemeddelelse  

Er der p.t. noget nyt, der skal 

udmeldes til pressen? 

Sven Ulrik har udarbejdet en pressemed-

delelse omkr. Ældrerådets deltagelse i 

såvel KOKS i Glumsø som Foreningernes 

Dag (se pkt. 9 og 10). 

 

 

 

 

 

19. 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) Lotte har deltaget i godt husråds-

møde på Kildegårdsvej og skal 

snart til Fuglebjerg 

b) Intet. 

c) Intet. 

d) P.t. ventes på sidste rettelser m.v. 

til den allersidste udgave af 

Aktivitetssprøjten. 

e) Der har været afholdt møde, hvor 

diverse smagsprøver fra Næstved 

Madservice blev præsenteret. 

Næstved Madservice gør et stort 

arbejde, og man har netop holdt 

en temadag, hvor leverandører og 

kokke fra plejecentrene deltog. 

f) Næste møde i oktober. Lotte skal 

forinden deltage i forretningssud-

valgsmøde. Temamøde d. 18/9. 

g) Se pkt. 5. 

h) Rolf og Merete deltager i for-

mands-/næstformandsmøde d. 

17/9 i Køge. Syv af Ældrerådets 

medlemmer deltager i temamødet 

d. 2/10 i Køge. 

i) Intet. 

j) Merete gjorde opmærksom på 

hjemmesiden (vedr. tilgængelig-

hed): www.goadgang.dk .  

 

Under dette punkt meddelte 

Michael, at han med øjeblikkelig 

virkning trækker sig fra Ældrerå-

det.  

Meddelelsen blev modtaget med 

beklagelse af Ældrerådet. 

 

 

20. Eventuelt 

 

Intet.  

 

 

 

http://www.goadgang.dk/
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Mødets bilag: 

 

• Referat fra Ældrerådets møde d. 14. august 2019 (pkt. 3) 

• Forslag til ny sundhedspolitik for Næstved Kommune (pkt. 4) 

• Udkast til høringssvar vedr. ny sundhedspolitik for Næstved Kommune (pkt. 4) 

• Orientering om magtanvendelser, januar – juni 2019 (pkt. 6) 

• Dagsorden for formandsmødet 9/9 2019 (pkt. 7) 

• Referat fra formandsmødet 9/9 2019 (pkt. 7) 

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

plejecentrene (pkt. 12) 

 

 

 

 

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

