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Referat af møde i Ældrerådet d. 12.-06.-2019 

Mødeforum Ældrerådet

Sted Mødelokalet, Kildemarkscentret, Kildemarksvej 124, 4700 Næstved
 

Dato Onsdag den 12. juni 2019 Tidsrum: 10.00 – 12.30

Deltagere Sven Ulrik Terp, Rolf Voetmann, Merete Maibøll, Inge-Lise Madsen, Birthe Kærsig, 
Gert Segato, Lars Høgh og Michael Lancaster.  

Fraværende Lotte Petersen

Ordstyrer Lars Høgh

Referent Uffe Tvede Hansen

Tekst Beslutning m.v. Eventuel 
aktør

1. Valg af ordstyrer for dette møde Lars Høgh valgt.

2. Godkendelse af mødets 
dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

3. Besøg af konsulenter fra Næstved 
Kommune

1. Aktivitetskonsulenterne 
Pernille Stage og Maja 
Stenmand

2. Sundhedskonsulenterne Susie 
Andersen og Inge-Bjørg 
Genckel , Næstved Sundheds-
center.

1. Maja Stenmand havde fået for-
fald. Derfor var det alene Pernille 
Stage, der fortalte om aktivitets-
konsulenternes arbejdsområde. 
Der er en aktivitetskonsulent i 
hver af kommunens fire distrikter, 
dog er jobbet i Distrikt ØST p.t. 
vakant.
Opgaven går primært ud på at be-
kæmpe ensomhed blandt ældre. 
Målgruppen er primært de +65- 
årige, men dog også fx yngre før-
tidspensionister. 
Der er ligeledes en række frivillige 
personer involveret i arbejdet, og 
ønsker man at blive frivillig i den-
ne sammenhæng, kan man kon-
takte aktivitetskonsulenterne, som 
så vil videreformidle den frivilliges 
ønsker til relevant område.

2. De to sundhedskonsulenter fortal-
te om deres primære opgave – at 
lave forebyggende hjemmebesøg 
for de +75-årige. Formålet med 
disse er at øge denne aldersgrup-
pes tryghed og trivsel med fokus 

http://telefon.naestved.dk/Default.asp?f=u&2=Genckel
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på fx kost, sociale netværk, hel-
bred boligform m.v.
De forebyggende hjemmebesøg 
har ikke mulighed for at visitere 
borgere til hjælp m.v., men man 
er selvfølgelig borgerne behjælpe-
lig med at søge relevante forhold.
Tilbuddet er åbent for alle over 
65, men de egentlige besøg sker 
hos de +75-årige. Derudover får 
alle nyblevne enker/enkemænd 
over 65 samt alle enlige over 70 
tilbud om besøg.
Se i øvrigt medsendte kvalitets-
standard for forebyggende hjem-
mebesøg.

4. Referat fra Ældrerådets møde den 
15. maj 2019

Referatet blev godkendt.

5. Formandsmødet d. 17. juni 2019
Hvilke emner ønsker Ældrerådet 
drøftet på dette møde?

Der var umiddelbart før ældrerådsmødet 
udsendt en foreløbig dagsorden for dette 
formandsmøde indeholdende 12 punkter 
ønsket behandlet af dels kommunen, dels 
Ældrerådets forretningsudvalg. 
På dette ældrerådsmøde udvidedes ræk-
ken af punkter med disse:

- Værdighedspolitikken – hvornår 
sker der yderligere tiltag omkring 
dette med involvering af medlem-
mer af Ældrerådet?

- Der er tidligere foretaget en cen-
tral tildeling af 587 mio. kr. til 
kommunerne – øremærket ældre-
området. Disse indgår nu i det 
samlede bloktilskud. Er Næstved 
Kommunes andel stadig tiltænkt 
ældreområdet?

- Er der driftsmidler til de nye køk-
kener på plejecentrene?

6. Omfordeling af tillidsposter m.v.
Efter at Lis er udtrådt af Ældrerådet 
skal hendes faste opgaver i rådet 
fordeles på andre rådsmedlemmer.
Det drejer sig om deltagelse i følge-
gruppen vedr. trafikale forhold samt 
deltagelse i hus-/husrådsmøder på 
Kildemarkscentret plus suppleantpos-
ter på Bakkegården og Munkebo.
Derudover skal det afklares, hvilke af 
Ældrerådet medlemmer, der deltager 
i henholdsvis §18-udvalget og §79-
udvalget.

Lis’ opgaver blev fordelt således:
Følgegruppen vedr. trafikale forhold:
Lis udtræder, og gruppen reduceres til 
kun at omfatte Michael og Gert.
Kildemarkscentret: Inge-Lise.
Suppleant på Bakkegården: Gert.
Suppleant på Munkebo: Inge-Lise.

Spørgsmålet om, hvorledes fordelingen i 
forhold til § 18 (1 repr. fra Ældrerådet) 
og § 79 (2 repr. fra Ældrerådet) skal 
foretages, vil blive taget op august 2019 
– når Sven Ulrik har undersøgt, om de 

Sven 
Ulrik
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Bilag: Alle ældrerådsmedlemmernes 
tillidsposter samt deltagelse i hus-
/husrådsmøder på plejecentrene.

kommunale møder vedr. fordeling af 
midler efter de to paragraffer afholdes 
samtidig.

7. 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 har nu fået dette svar fra 
Næstved Kommune:

”Ældrerådet efterlyser en plan for re-
novering af fortove, stier og veje.
Teknisk Udvalg har i marts 2019 be-
handlet og godkendt en prioriteret 
plan for slidlagsmidler i 2019:  
https://www.naestved.dk/ByraadPolitik
/Dagsordenerogreferater/Se%20dagsor
dener%20og%20referater%20her/13/13
-1423.aspx?agendaid=13-1423-
1666#section43 

Endvidere nævner Ældrerådet, at In-
tervallerne i kommunens lysregulere-
de kryds er uhensigtsmæssige for 
fodgængere, herunder gangbesvære-
de og andre langsomt farende. 
I kommunens signalanlæg er der ind-
lagt gå-tid efter normal projekte-
ringspraksis. En øget grøn-tid for fod-
gængere vil mindske fremkomme-
ligheden for øvrige trafikanter.

Ældrerådet foreslår, at der nedsættes 
relevante sammensatte grupper, som 
generelt og lokalt skal se nærmere på 
tilgængeligheden rundt omkring i 
kommunen, og at Ældrerådet gerne 
deltager i dette arbejde.
Forslaget vil blive fremlagt på det 
kommende møde i Tilgængeligheds-
gruppen den 12. juni 2019”.

Har Ældrerådet kommentarer til 
dette?

Ældrerådet er ikke tilfreds med det mod-
tagne svar.
Eksempelvis nævnes det, at ”I kommu-
nens signalanlæg er der indlagt gåtid ef-
ter normal projekteringspraksis. En øget 
grøn-tid for fodgængere vil mindske 
fremkommeligheden for øvrige trafikan-
ter” Ældrerådet er af den opfattelse, at 
der må kunne etableres trykknapper i 
lighed med svingdøre ved supermarkeder 
o.l., som man kan aktivere og midlertid-
igt skabe længere gå-tid, uden at dette 
permanent mindsker fremkommelighe-
den for de øvrige trafikanter.

Ældrerådet ser i øvrigt frem til at høre 
mere om, hvorledes Tilgængeligheds-
gruppen stiller sig i forhold til eventuel 
nedsættelse af grupper, som generelt og 
lokalt kan se nærmere på tilgængelig-
hedsproblematikker rundt omkring i 
kommunen.

Ældrerådet har foranlediget, at sagen 
tages op på formandsmødet d. 17. juni 
d.å.

8. Foreningernes Dag 2019
Foreningernes Dag 2019 afholdes lør-
dag d. 07. september.

Ældrerådet deltager og er tilmeldt arran-
gementet.
Følgende har givet tilsagn om at være 

https://www.naestved.dk/ByraadPolitik/Dagsordenerogreferater/Se%20dagsordener%20og%20referater%20her/13/13-1423.aspx?agendaid=13-1423-1666#section43
https://www.naestved.dk/ByraadPolitik/Dagsordenerogreferater/Se%20dagsordener%20og%20referater%20her/13/13-1423.aspx?agendaid=13-1423-1666#section43
https://www.naestved.dk/ByraadPolitik/Dagsordenerogreferater/Se%20dagsordener%20og%20referater%20her/13/13-1423.aspx?agendaid=13-1423-1666#section43
https://www.naestved.dk/ByraadPolitik/Dagsordenerogreferater/Se%20dagsordener%20og%20referater%20her/13/13-1423.aspx?agendaid=13-1423-1666#section43
https://www.naestved.dk/ByraadPolitik/Dagsordenerogreferater/Se%20dagsordener%20og%20referater%20her/13/13-1423.aspx?agendaid=13-1423-1666#section43
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Rolf deltager i formøde vedr. dette 
d.d. (12. juni 2019).
Hvilke ældrerådsmedlemmer deltager 
i selve arrangementet?
Øvrige forhold, der eventuelt skal ta-
ges stilling til vedr. dette på nuvæ-
rende tidspunkt?

med på Ældrerådets stand: Merete, Rolf, 
Sven Ulrik, Inge-Lise og Birthe.
Det anbefales, at deltagerne medbringer 
en let campingstol el.lign. på dagen.
Merete har anskaffet en let pavillon til 
standen, ligesom øvrige tidligere anvend-
te materialer m.v. kan bruges igen. De 
nye brochurer skal naturligvis medbring-
es.
Rolf deltager i informationsmøde om 
Foreningernes Dag om aftenen d. 12. 
juni 2019. 

Arrangementet KOKS i Glumsø blev kort 
nævnt under dette punkt. Det foregår d. 
31/8 2019. og Ældrerådet er også inte-
resseret i at deltage her. Inge-Lise er 
koordinator for Ældrerådet vedr. dette, 
og hun giver nærmere besked, så snart 
hun ved mere.

Rolf

Inge-Lise

9. 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?

Ved hjemmebesøg hos flere mennesker i 
forbindelse med den nyligt afholdte valg-
kamp konstaterede ældrerådsmedlem-
mer, at flere borgere – både yngre og 
ældre – bor og lever under dårlige for-
hold og ikke ser ud til at have tilstræk-
keligt styr på en række basale forhold i 
livet.

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

P.t. intet.

11. 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) Birthe skal til husrådsmøde på 
Birkebjergcentret d. 13/6 2019, 
men er i øvrigt tilsyneladende 
blevet glemt i andre sammen-
hænge. Man har lovet hende, at 
hun fremover vil blive indkaldt til 
møderne alle de steder, hvor hun 
repræsenterer Ældrerådet.
Lars har været til møde i baghuset 
på Symfonien. Mange aktiviteter 
er i gang. Ny kok er ansat, så 
man nu i alt har fire.

b) Intet.
c) Intet.
d) Korrektur afventes på Aktivitets-

sprøjten.
e) P.t. Intet.
f) Intet – bortset fra, at flere råds-

medlemmer har deltaget i Regi-
onsældrerådets konference d. 
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28/5 og fandt denne interessant.
g) Gert oplyste, at han og andre ar-

bejder videre med sagen om, 
hvorfor der ikke er etableret en 
midlertidig løsning på den mang-
lende busbetjening af Præstøvej, 
mens Østre Ringvejs overføring 
over jernbanen er lukket.

h) Intet. 
i) Formanden har gennemlæst de 

tilgængelige tilsynsrapporter for 
plejecentre m.v. De fleste er 
”tilfredsstillende” eller ”meget 
tilfredsstillende”.

j) Intet.

12. Eventuelt Der blev spurgt til, hvad og hvordan Æl-
drerådet kan ”gøre noget ved sagen” 
vedr. ensomme i eget hjem m.v. (som 
var et af de emner, Ældrerådet var enige 
om at tage op som udløber af temadagen 
d. 19. februar).
Uffe oplyste, at der mangler referater fra 
Ældrerådets møder i marts og april på 
kommunens hjemmeside, og at han har 
henvendt sig til rette vedkommende 
omkr. dette med forventning om, at det 
snarest bliver rettet.

Mødets bilag:

 Referat fra Ældrerådets møde d. 15. maj 2019 (pkt. 4)
 Alle ældrerådsmedlemmernes tillidsposter samt deltagelse i hus-/husrådsmøder på 

plejecentrene (pkt. 6)

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   

Inge-Lise deltager ikke i frokosten!

mailto:uth@aernaestved.dk

