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Referat af møde i Ældrerådet d. 15.-01.-2020  
 

Mødeforum Ældrerådet 
 

Sted Mødelokalet, Kildemarkscentret, Kildemarksvej 124, 4700 Næstved 
  

Dato 
 

Onsdag den 15. januar 2020 Tidsrum: 10.00 – ca. 12.30  
 

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

Lotte Petersen og Lars Høgh.   

 

Fraværende 
 

Birthe Kærsig 

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. 

11. december 2019 

 

Referatet blev godkendt.  

4. Faglige tilsyn på ældreområdet i 

2019 

Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget 

har på sit møde d. 06. januar 2020 

behandlet de faglige tilsyn foretaget i 

2019 på ældreområdet. 

Som led i tilsynsforpligtelsen på æl-

dreområdet indgår ét årligt uanmeldt 

tilsyn på plejecentre, midlertidige 

pladser og omsorgsboliger. 

Yderligere er der i 2019 foretaget 

uanmeldt tilsyn i hjemmeplejen i alle 

fire distrikter samt hos fritvalgsleve-

randør. 

Som det fremgår af sagsfremstilling-

en, vil sagen med tilhørende rappor-

ter blive sendt til orientering for Æl-

drerådet. 

Har Ældrerådet på nuværende tids-

punkt kommentarer til sagen? 

 

Bilag: Dagsordenspunkt 8 for Om-

sorgs- og Forebyggelsesudvalgets 

Ældrerådet har på nuværende tidspunkt 

ingen bemærkninger til sagen og tager 

den til efterretning. 

Ældrerådet savner dog stadig at få sagen 

tilsendt til orientering fra Omsorgs- og 

Forebyggelsesudvalget (som nævnt i 

udvalgets dagsordenspunkt 8 fra d. 6. 

januar 2020). 
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møde d. 06. januar 2020: Orientering 

om faglige tilsyn og forlængelse af 

aftale med leverandør af tilsyn i 

2020. 

 

5. Formandsmødet d. 10. februar 

2020 

Hvilke emner ønsker Ældrerådet be-

handlet på dette formandsmøde? 

 

Følgende punkter ønskes taget op på 

formandsmødet d. 10. februar 2020: 

- Hvorfor havde Ældrerådet d. 15/1 

2020 endnu ikke fået sagen om 

faglige tilsyn på ældreområdet til-

sendt til orientering? 

- Hvorledes går det med sagen om 

den kommende ældre- og værdig-

hedspolitik for Næstved Kommu-

ne? 

- I pressen har man kunnet læse 

om et potentielt større underskud 

på ældreområdet. Hvorledes ser 

situationen ud vedr. dette? 

- Hvorledes ser ventetiderne ud på 

at få hjemmehjælp? Og hvor 

mange personer må vente på at 

blive visiteret til dette? 

- Hvem vil Center for Ældre anbe-

fale, at Ældrerådet tager kontakt 

til fra kommunen med det formål 

at få information om situationen 

vedr. forskellige boliger for ældre 

– på sigt med den hensigt fra Æl-

drerådet at sætte hele problema-

tikken omkring dette til debat i 

form af et offentligt temamøde? 

- Da mange ældre, der modtager 

hjælp i hjemmet fra forskellige vi-

karer, gerne vil kende deres nav-

ne, foreslår Ældrerådet, at der 

sættes navneskilte, som er gjort 

fast med velcro, på medarbejder-

nes arbejdstøj.  

 

 

6. Boliger for ældre 

Fortsat drøftelse af, hvorledes Ældre-

rådets ønsker om at sætte dette em-

ne på ”den offentlige dagsorden” skal 

effektueres. 

Se referatet fra Ældrerådets møde d. 

11. december 2019 (pkt. 7). 

 

Lars oplyste, at pensionskasser planlæg-

ger at bygge flere seniorbofællesskaber 

med mangeartede faciliteter i de større 

byer rundt omkring i landet. 

Med hensyn til at få Ældrerådets viden på 

området øget vedtog rådet denne forelø-

bige plan: 

a) Emnet tages op på næste for-

mandsmøde, hvor Dorthe Berg 

Rasmussen bliver bedt om at fore-

slå en eller flere relevante perso-

ner i kommunen, som kan hjælpe 

rådet med som udgangspunkt at 

få et større overblik. 
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b) Ældrerådet tager kontakt til rele-

vante personer i kommunen for at 

få større viden om bl.a. behovet 

og de muligheder, der findes. Alle 

boligformer skal medtages, selv 

om sagen senere godt kan tages 

op i forhold til de enkelte boligfor-

mer for sig (fx behovet for pleje-

boliger). 

c) Ældrerådet kan eventuelt tage 

rundt til andre steder i landet for 

at se på forskellige boliger for æl-

dre. 

d) Ældrerådet afholder et offentligt 

temamøde om sagen – senest 

efterår 2020. 

7. Eventuelt inspirationssamarbejde 

med ældreråd andre steder i lan-

det 

På baggrund af drøftelserne på æl-

drerådsmødet i december 2019 tages 

dette emne op igen, idet det blev fo-

reslået, at Næstved Ældreråd kunne 

hente inspiration ved enkeltstående 

besøg i andre kommuner / hos andre 

ældreråd.  

Eksempelvis blev nævnt Svendborg, 

som har erfaringer med en egentlig 

demensby. 

Hvorledes ønsker Ældrerådet at ar-

bejde videre med dette? 

 

Ældrerådet har hvert år kontakt til andre 

ældreråd – typisk i forbindelse med Dan-

ske Ældreråds temamøder, repræsen-

tantskabsmøde og ældrepolitiske kon-

ference. Derfor finder rådet ikke, at der 

er et stort behov for andet inspirations-

samarbejde med andre ældreråd. 

Konkret kunne Næstved Ældreråd dog 

tage kontakt til relevante andre ældreråd 

vedr. boliger for ældre (eksempelvis 

Svendborg og demensbyen i denne kom-

mune) inkl. et inspirationsmøde med det 

derværende ældreråd. 

Rolf foreslog også – med rådets opbak-

ning – at tage kontakt til Lejerbo i Næs-

tved med henblik på, at Ældrerådet kun-

ne få en bustur rundt til Lejerbos forskel-

lige relevante boliger for ældre. Rolf ar-

bejder videre med dette. 

 

Dagsordenspunktet tages op igen på æl-

drerådsmødet i februar under overskrif-

ten ”Inspiration vedr. boliger for ældre 

her og i andre kommuner” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rolf 

 

 

 

 

 

 

 

8. Danske Ældreråds temadage om 

samarbejdsrelationer og forebyg-

gelse 

Hvordan udvikler ældrerådene deres 

samarbejdsrelationer i kommunerne, 

og hvordan arbejder kommunerne 

med forebyggelse på ældreområdet? 

Det er de to spørgsmål, som Danske 

Ældreråds temadage i foråret 2020 

sætter fokus på. 

Temadagen i vores område afholdes 

onsdag d. 26. februar i Køge, og til-

meldingsfristen er d. 10.-02.-2020. 

Følgende ønsker at deltage i temadagen i 

Køge d. 26. februar 2020: 

Sven Ulrik – Rolf – Gert – Inge-Lise – 

Lars – Lotte – Merete – Uffe. 

Uffe tilmelder alle til temadagen snarest. 

 

Aftalt kørsel (hvor den der lægger bil til 

er understreget): 

Merete + Rolf 

Gert + Lars + Inge-Lise + Sven Ulrik 

Uffe + Lotte. 

 

 

 

 

 

Uffe 
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Drøftelse af eventuel deltagelse i 

dette.  

Uffe tilmelder deltagere samlet. 

 

Bilag: Danske Ældreråds temadage 

forår 2020 

 

9. Ældrerådets brug af IT 

Som aftalt på ældrerådsmødet d. 11. 

december, skulle alle ældrerådsmed-

lemmer medbringe deres PC til dette 

møde, hvor Gert vil arbejde videre 

med at opgradere de enkelte PC’er.  

Orientering fra og drøftelse med Gert 

om status og tidshorisont for dette. 

 

Gert oplyste, at Ældrerådets PC’er er ret 

forskellige, hvilket har vanskeliggjort ar-

bejdet.  

Gert har dog regnet ud, at PC’erne kan 

opgraderes og blive fornuftigt funktions-

dygtige for en pris af 7-800 kr. pr. stk. 

Dette skal ses i relation til, at nyindkøb af 

PC’er til hele Ældrerådet let vil kunne lø-

be op i næsten 100.000 kr. Samtidig ville 

nye ”jomfruelige” PC’er også give en 

række problemer, idet der så skal instal-

leres ny software m.v. på disse.  

Ud fra denne betragtning besluttede Æl-

drerådet, at Gert kan arbejde videre med 

at opgradere de nuværende PC’er, og 

Gert fik et antal eksemplarer med hjem, 

som forventes at være opgraderede i lø-

bet af et stykke tid. 

Ældrerådet gav udtryk for, at man over-

vejer at tildele Gert et engangshonorar 

for dette arbejde. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gert 

 

 

 

 

10. 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? 

Lotte havde fået et par henvendelser 

vedr. lang ventetid ved visitation til 

hjemmehjælp efter hospitalsophold. 

Lars nævnte problematikken vedr. pen-

sionisters nye rabatforhold hos Movia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Pressemeddelelse  

Er der p.t. noget nyt, der skal 

udmeldes til pressen? 

 

Intet.  

 

 

12. 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 

a) Rolf har bedt om at få oversigt 

over de kommende møder på 

”hans” steder. 

Merete har været til møde i 

Røjleparken, hvor der er kommet 

ny leder. Derfra kunne hun bl.a. 

nævne generel tilfredshed hos 

beboere og pårørende, men der 

havde været et lille problem med 

”spulning” af vinduer, som havde 

skræmt nogle af beboerne. 

Der er i øvrigt forskelle på økono-
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j. Andre 

 

mien omkr. mad de enkelte afde-

linger imellem.    

Pårørende gav udtryk for, at det 

var kedeligt, at der blev brugt 

mange forskellige vikarer. Det på-

tænkes derfor at etablere et ”fly-

verkorps” af vikarer, som alene 

bruges på Røjleparken. 

Inge-Lise har været på Søvang d. 

14/1. Der vil blive opsat en stor 

skærm, hvor man vil kunne se 

madplan, aktiviteter m.v. I til-

knytning til denne tænkes etable-

ret en app, hvor pårørende kan se 

skærmens indhold. 

I øvrigt er der mange spændende 

aktiviteter på Søvang. 

Lotte: Seks beboere fra Marskgår-

den er flyttet ind på Kildegårds-

vej, hvor de bor to i hver lejlighed 

(med hvert deres værelse, men 

med fælles toilet og bad). 

b) Intet. 

c) Intet.  

d) Merete har d. 18/12 2019 været 

til møde i kommunen. Der vil 

hvert halve år blive udsendt en 

folder med info til ældre – som 

også kan ses på nettet. 

Den 2. tirsdag i hver måned kan 

Ældrerådet få plads til tekst i 

Ugeavisen med samme volumen 

som i den tidligere ”Aktivitets-

sprøjten”. 

e) Intet p.t. Næste møde d. 25/2. 

f) Lotte må melde afbud til mødet i 

februar, men regner med at være 

klar til det almindelige regions-

ældrerådsmøde i marts. Man skal 

drøfte antallet af temamøder m.v. 

Lars nævnte, at det ville være 

hensigtsmæssigt, om suppleanten 

deltager én gang om året. 

g) Gert nævnte, at de nye kørepla-

ner nu var trådt i kraft ligesom de 

nye tiltag vedr. plustur m.v. 

Nyt møde d. 26/2, hvor man bl.a. 

skal drøfte lukningen af bane-

strækningen mellem Ringsted og 

Næstved i 8 måneder i 2020. 

h) Intet udover temadagen d. 26/2. 

i) Formanden har fået telefonisk 

henvendelse fra et privat firma i 

Køge med madtilbud til ældre. 
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Formanden afviste, at Ældrerådet 

skulle gå nærmere ind i at høre 

mere om dette endsige medvirke 

til at promovere dette firma – 

med henvisning til de udmærkede 

tilbud fra Næstved Madservice og 

andre lokale leverandører. 

j) Rolf overrakte nyt navneskilt til 

formanden – hvoraf det fremgår, 

at det er Ældrerådets formand. 

 

13. Eventuelt 

 

Merete har besøgt Birthe, der nu er kom-

met hjem efter sin operation og sit hos-

pitalsophold. Birthe oplyste, at det hele 

er gået godt, og at hun er ved godt mod. 

Merete medbragte en buket blomster fra 

Ældrerådet. 

Merete oplyste, at ”Faglige Seniorer” ger-

ne vil invitere hele Ældrerådet til et møde 

d. 27/2 kl. 13.30 hos 3F i Holsted. Forud 

for dette møde kunne man ønske sig et 

lille ”skriv” om Ældrerådets arbejde.  

Der vil senere tilgå Ældrerådet en officiel 

invitation. 

Rolf oplyste, at han ikke vil kunne delta-

ge i et eventuelt forretningsudvalgsmøde 

d. 6/4. 

Rolf informerede desuden om, at han 

deltager i et planlægnings- og årsmøde 

vedr. Foreningernes Dag 2020. Mødet 

afholdes d. 26/2 2020 kl. 19-21. 

I denne forbindelse ligger det fast, at 

Næstved Madservice gerne vil deltage i 

Foreningernes Dag. Ældrerådet arrange-

rer nærmere omkring dette – det kræver 

fx, at der anskaffes endnu en pavillon til 

formålet. 

Uffe deltager ikke i ældrerådsmødet d. 

12. februar. Sven Ulrik udsender dagsor-

denen forud for dette møde, ligesom der 

skal findes en, der tager referat fra mø-

det. 

 

 

 

Mødets bilag: 

 

• Referat fra Ældrerådets møde d. 11. december 2019 (pkt. 3) 

• Orientering om faglige tilsyn 2019 (pkt. 4) 

• Danske Ældreråds temadage forår 2020 (pkt. 8) 

 

 

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

