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Referat af møde i Ældrerådet d. 13.-06.-2018 
 

Mødeforum Ældrerådet 
 

Sted Næstved Sundhedscenter, Præstøvej 67, 4700 Næstved 
Bemærk mødestedet! Rådets medlemmer modtages ved indgangen. 

Dato 
 

Onsdag den 13. 
juni 2018 

Tidsrum 10.00 – 12.30 
 

Deltagere Gert Segato, Hans Jørgen Parling, Lars Høgh, Lars Vestergaard Frandsen, Lis 

Jacobsen, Birthe Kærsig, Michael Lancaster, Inge-Lise Madsen, Merete Maibøll, 

Lotte Petersen, Sven Ulrik Terp og Rolf Voetmann. 

Fraværende 
 

 

Mødeleder Sven Ulrik Terp 
 

Referent Uffe Tvede Hansen 

 

 
 

 Tekst Beslutning m.v. Eventuel 

aktør 

0. Rundvisning på og orientering om 

Næstved Sundhedscenter 

 

Sundhedscenterchef Iben Kyhn og 

leder af Genoptræningsenheden Else 

Hansen orienterede om og viste Æl-

drerådet rundt på Sundhedscentret. 

 

 

1. Godkendelse af mødets dagsorden 

 

Dagsordenen blev godkendt.  

2. Referat fra Ældrerådets møde den 

09. maj 2018 

 

Med nogle få ændringer blev referatet 

godkendt. 

Det reviderede referat medsendes det-

te referat til orientering. 

 

 

3. Arbejdet med Servicedeklaration 

2018 

Center for Sundhed og Ældre er i gang 

med at omskrive den tekniske 

Servicedeklaration 2018 til en mere 

læsevenlig borgerrettet udgave vedr. 

Hjælp i hjemmet og andre ydelser på 

ældre- og sundhedsområdet. 

 

Center for Sundhed og Ældre vil gerne 

involvere Ældrerådet i dette arbejde. 

Ældrerådets formand havde derfor invi-

teret repræsentanter fra kommunen til at 

orientere forretningsudvalget på mødet 

d. 4. juni. 

 

Ældrerådet orienteres her om hoved-

punkterne i denne information til rådet 

og om det videre arbejde i denne forbin-

Specialkonsulent i Næstved Kommune 

Anita Janne Scheel gav d. 04. juni 

2018 Ældrerådets forretningsudvalg 

en orientering om dette. 

Der er tale om en slags ”pixi-udgave” 

af Servicedeklarationen, som er ved at 

blive udarbejdet med henblik på, at 

den skal være mere læsevenlig for 

borgerne. 

Ældrerådet er tilfreds med den mod-

tagne redegørelse og afventer senere 

at få den endelige udgave til høring. 
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delse. 

  

4. Dialogbaserede tilsyn 2018 

Se medsendte sag 42 fra Omsorgs- og 

Forebyggelsesudvalget. 

Man anmoder Ældrerådet om at udpege 

repræsentanter til deltagelse i de dialog-

baserede tilsyn.  

Datoer for de distriktsvise tilsyn fremgår 

af sagsfremstillingen. 

 

Ældrerådet besluttede, at de ældre-

rådsmedlemmer, der er tilknyttet ple-

jecentrene i de forskellige distrikter, 

deltager i de kommende dialogbasere-

de tilsyn. 

Distrikt Syd: Birthe, Gert og Rolf. 

Distrikt Vest: Lotte, Birthe og Inge-

Lise. 

Distrikt Øst: Hans Jørgen og Lis. 

Distrikt Nord: Lars H, Merete og Inge-

Lise. 

I sagen fra Omsorgs- og Forebyggel-

sesudvalget er der sat datoer på, 

hvornår disse tilsyn skal finde sted 

(torsdag den 20. september, mandag 

den 1. oktober, mandag den 12. no-

vember og torsdag den 22. novem-

ber), men det fremgår ikke, i hvilke 

distrikter tilsynene på de viste datoer 

skal foregå. 

Sven Ulrik kontakter kommunen for at 

få afklaret dette, ligesom han giver 

besked om ovenstående beslutning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sven 

Ulrik 

5. Formandsmødet d. 04. juni 2018 

Orientering ved Ældrerådets deltagere i 

dette møde om, hvad der blev drøftet på 

mødet. 

Såfremt der er udsendt referat fra for-

mandsmødet d. 04.-06 inden dette æl-

drerådsmøde, indgår dette som bilag til 

dette punkt. 

 

Der er udsendt referat fra mødet. 

Rolf oplyste, at han har fået afklaring 

omkring de omtalte ikke-holdte uden-

dørsarealer ved Birkevang. Det er 

Lejerbo, der står for den indvendige 

vedligeholdelse, men kommunen som 

har ansvaret for at holde udendørs 

arealer. Det ser i øvrigt ud til, at kom-

munen er gået i gang med denne op-

gave. 

Det er blevet afklaret, at Ældrerådet 

kan deltage i ”Foreningernes Dag” i 

september.  

 

 

6. Dialogmødet mellem Ældrerådet og 

hele Omsorgs. Og Forebyggelsesud-

valget d. 14. august 2018 

Emnet for mødet er økonomi. 

Er der noget, Ældrerådet ønsker at drøfte 

forud for dette møde? 

Hvor mange ældrerådsmedlemmer del-

tager i mødet? 

 

Se den udsendte invitation til mødet. 

 

Dette relativt korte møde har økonomi 

som emne. 

Sven Ulrik giver inden d. 01. august 

besked om, at hele Ældrerådet delta-

ger i mødet. 

 

 

Sven 

Ulrik 

 

 

 

 

 

7. Ældrerådets økonomi 

Orientering om aktuel status for Ældrerå-

dets økonomi. 

Sven Ulrik har modtaget en mail med 

oversigt over den aktuelle regnskabs-

situation for Ældrerådet. 
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Orientering om de overordnede aftaler 

/regler vedr. forbrug af Ældrerådets mid-

ler og drøftelse af eventuelle ønsker om 

ændring af disse. 

Eventuel nedsættelse af arbejdsgruppe 

vedr. dette. 

 

Uffe videresender denne til alle Ældre-

rådets medlemmer. 

Ældrerådet tog i øvrigt det tidligere 

ældreråds beslutninger om følgende til 

efterretning: 

Alle ældrerådsmedlemmer modtager 

diæter for deltagelse i ældrerådsmø-

der. 

Diæter udbetales derudover til det æl-

drerådsmedlem, der er formand for 

Kostrådet, ved deltagelse i dettes mø-

der. 

Ligeledes udbetales diæter til det æl-

drerådsmedlem, der deltager i Regi-

onsældrerådets forretningsudvalgs-

møder. 

Der udbetales kørselsgodtgørelse for 

al kørsel til ældrerådsmøder og arran-

gementer m.v., hvor man deltager i 

kraft af at være ældrerådsmedlem. 

Kørselsgodtgørelse sker til den høje 

takst. 

Ved kørsel i forbindelse med deltagel-

se i arrangementer længere væk (ek-

sempelvis Danske Ældreråds årlige 

træf på Nyborg Strand) skal det til-

stræbes, at man så vidt muligt kører i 

færrest mulige biler.   

Ældrerådet skal i øvrigt godkende alle 

foreslåede udgifter i forbindelse med 

afholdelse af temaarrangementer m.v. 

Deltagelse i eksterne møder, kurser 

m.v. kan ske efter Ældrerådets god-

kendelse. 

 

Uffe 

8. Temadagen d. 29. maj arr. af 

Ældresagen 

Kort orientering fra dette arrangement 

ved deltagerne fra Næstved Ældreråd. 

 

Deltagerne var enige om, at det havde 

været et godt møde. 

Merete har rundsendt materiale m.v. 

fra dette møde til alle. 

Inspireret af dette møde kan Ældrerå-

det eventuelt foretage sammenlignen-

de ”kulegravning” af diverse standar-

der. 

På mødet opfordredes ligeledes til, at 

man kan afholde temadage m.v. i fæl-

lesskab mellem flere ældre-/seniorråd 

og i eventuelt samarbejde med andre 

relevante organisationer. 

 

 

9. Regionsældrerådets temadag d. 30. 

maj 

Kort orientering fra dette arrangement 

ved deltagerne fra Næstved Ældreråd. 

 

Også her var deltagerne enige om, at 

det havde været et godt møde. 

De overordnede temaer på mødet 

havde været udfordringer i sundheds-

sektoren (herunder økonomi, persona-
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lerekruttering og kompetencer i for-

hold til brug af relevant IT) og sund-

hedsplatformen (som opdateres OKT 

d.å.). 

 

10. Dialogmøde mellem ældreministeren 

og ældrerådene i Region Sjælland? 

På Danske Ældreråds repræsentant-

skabsmøde d. 7. maj meldte ældreminis-

ter Thyra Frank ud, at der ville blive af-

holdt dialogmøde med ældrerådene i Re-

gion Sjælland d. 21. juni d.å. 

Er der modtaget nyt om dette? 

 

Indbydelse er modtaget fra Sundheds- 

og Ældreministeriet. 

Dialogmødet med ældreminister Thyra 

Frank finder sted torsdag den 21. juni 

2018 kl. 11.00 – 13.00 på Danland 

Kursus og Mødested Enø Kystvej 55, 

4736 Karrebæksminde. 

Ministeren oplyser, at hun ser frem til 

en dialog med ældrerådene om 

værdier og holdninger i ældreplejen. 

Hun vil indledningsvist holde et oplæg, 

hvor hun vil præsentere sin ældrepoli-

tiske vision ”Værdighed i ældreplejen 

– en hjertesag”. Oplægget kommer til 

at fokusere på visionens fire pejle-

mærker:  

- Styrkelse af de ældres selvbestem- 

  melse  

- Bedre plads til de pårørende  

- Adgang til fællesskabet for alle  

- Mere nærvær ved livets afslutning 

 

Fra Næstved Ældreråd ønsker følgende 

at deltage: Sven Ulrik, Rolf, Inge-Lise 

og Lis. 

Uffe tilmelder disse til mødet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uffe 

11. Kommende eksterne ældrerådsmø-

der 

Orientering om kommende ældreråds-

møders placering: 

a) Næstved Madservice d. 15/8. 

b) Besøg i distrikterne – kombineret 

med afholdelse af ældrerådsmø-

der i efteråret? 

 

Sven Ulrik har aftalt med chef for 

Næstved Madservice, Jakob Buch, at 

Ældrerådets august-møde afholdes dér 

i tidsrummet kl. 10.00 – 12.30 (inkl. 

rundvisning og orientering om Næs-

tved Madservice). 

På dette møde skal der i øvrigt tages 

stilling til, om der i efteråret skal af-

holdes en temadag og i bekræftende 

fald nedsættelse af en ad hoc arbejds-

gruppe vedr. dette.  

Sven Ulrik aftaler nærmere med Dor-

the Berg Rasmussen om, hvorledes 

der kan afholdes ældrerådsmøder fire 

gange i efterårets løb kombineret med 

besøg i de enkelte distrikter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sven 

Ulrik 

 

 

 

 

12. 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 an-

Lars V. oplyste, at en gruppe af pårø-

rende til hjerneskadede ønsker at mø-

des med to-tre privatpersoner fra Æl-

drerådet, hvor man vil fremføre syns-

punkter omkr. samarbejdet med kom-
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ledning til nærmere interesse fra Ældre-

rådets side? 

munen. De pågældende privatperso-

ner vil efterfølgende kunne give Æl-

drerådet en orientering, som kan give 

rådet baggrund for eventuelt at tage 

en principiel sag op i denne forbindel-

se. 

Lars V. koordinerer, hvem der eventu-

elt kunne tænke sig at mødes med 

den nævnte gruppe som privatperso-

ner. 

Birthe fremførte et problem omkr. 

manglende levering fra Hjælpemiddel-

centralen af letvægtsrollatorer. 

Sven Ulrik vender spørgsmålet, som 

måske også rummer et sikkerheds-

mæssigt aspekt, med forvaltningen. 

Birthe oplyste endvidere, at hun ved 

besøg på Birkebjergcenteret kunne 

konstatere, at der mangler personale. 

 

 

 

 

 

 

 

Lars V. 

 

 

 

 

 

 

Sven 

Ulrik 

13. Pressemeddelelse  

Er der p.t. noget nyt, der skal udmeldes 

til pressen?  

Intet p.t.  

 

 

14. Orientering 

a. Formand 

b. § 79-udvalget 

c. PR-udvalget 

d. Kostrådet 

e. Regionsældrerådet 

f. Redaktionsgrp. for Aktivitetssprøjten 

g. Følgegruppen vedr. trafikale forhold 

h. Danske Ældreråd 

i. Husrådene 

j. Andre (herunder evt. nyt fra ad hoc-

gruppen vedr. Ældrerådets synlighed) 

 

a) Ældrerådet var indbudt til et 

planlægningsmøde d. 11/6 

vedr. kommende fællesmøde 

for Frivilligrådet, Handcaprådet 

og Ældrerådet. Desværre var 

mailen blevet registreret som 

spam hos Sven Ulrik, hvorfor 

Ældrerådet ikke har sendt re- 

præsentanter til dette. 

Der afventes indkaldelse til det 

kommende egentlige møde. 

b) Intet. 

c) Vedr. brochurer: Der mangler 

stadig billeder! Så snart billeder 

haves, bliver brochuren udar- 

bejdet. 

Nye beach-flags er modtaget. 

Uffe oplyste, at Ældrerådet rå-

der over depotplads på Kilde-

markscentret, hvor disse og 

andet materiale kan opbevares. 

d) Møde d. 25/4. Tre medlemmer 

af Ældrerådet deltog. Lars H. 

valgt til formand for Kostrådet. 

Næstved Madservice har over 

1000 daglige kunder – herun-

der også skoler. 

Næste møde i Kostrådet afhol-

des i september. 

e) Ingen møder siden temadagen 
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d. 30. maj. Der kommer endnu 

en temadag i løbet af efteråret, 

som vil blive afholdt i samar-

bejde med Danske Ældreråd. 

f) Merete har fremsendt tekst og 

billeder til næste nummer 

(juli). 

g) Møde d. 27/6.  

h) Formanden har modtaget refe-

rat fra seneste bestyrelsesmø-

de i Danske Ældreråd. 

Bestyrelsen foreslår, at alle får 

taleret på det kommende re-

præsentantskabsmøde. 

Det aftaltes i øvrigt, at Ældre-

rådet fremover får tilsendt be-

styrelsesreferater fra Danske 

Ældreråd af Uffe (som får det 

fra Sven Ulrik). 

i) Lis havde været til et godt 

møde på Kildemarkscentret, 

hvor hun dels havde haft gode 

snakke med personalet, dels 

var blevet orienteret om en 

række praktiske forhold (grup-

peopdelinger, madlavning ved 

kok i gruppernes køkkener 

m.m.) 

Rolf har efterspurgt ny oversigt 

over husmøder på Bakkegår-

den. Rolf oplyser, at han også 

gerne deltager i møderne på 

Nygårdsvej og Helgesvej, hvor 

han er suppleant. 

Lars H. har aftalt møde på 

Symfonien. 

Hans Jørgen har manglet oplys-

ninger om mødetider på Mun-

kebo og Helgesvej og har der-

for ikke deltaget i møder der. 

Merete oplyste, at der var kom-

met ny leder i Røjleparken, og 

at man derfor afventer ny ind-

kaldelse til møde der. 

Michael gjorde opmærksom på, 

at han gerne deltager i kom-

mende møder på Kildegårdsvej, 

hvor han er suppleant. 

j) Ad hoc-gruppen vedr. Ældrerå-

dets synlighed havde rundsendt 

en tjekliste med 8 punkter i 

denne forbindelse, som man 

gennemgik kort. Der tages be-

slutning om disse ting på Æl-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uffe og 

Sven 

Ulrik 
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drerådets første møde efter 

sommerferien. 

 

15. Eventuelt 

 

Rolf bemærkede, at det kunne være 

ønskeligt med en lille pavillon til brug 

for Ældrerådets tilstedeværelse i di-

verse sammenhænge med oplysning 

til og synlighed over for borgerne.  

Dette kan eventuelt tages op, når for-

slagene omkr. synlighed behandles i 

august. 

 

 

 

 

Mødets bilag: 

 

 Referat fra Ældrerådets møde d. 09. maj 2018 (pkt. 2) 

 Sag 42 fra Omsorgs og Forebyggelsesudvalget vedr. dialogbaserede tilsyn (pkt. 4) 

 Eventuelt referat fra formandsmødet d. 04. juni (pkt. 5) 

 Invitation til dialogmøde mellem Ældrerådet og hele Omsorgs. Og Forebyggelsesudvalget d. 

14. august 2018 (pkt. 6) 

 

 

 

OBS: Efter mødets afslutning er Næstved Sundhedscenter vært ved en mindre frokost. Såfremt man 

ikke deltager i denne, bedes man venligst give besked til sekretær Uffe Tvede Hansen på e-mail: 

uth@aernaestved.dk eller tlf. 42 76 02 25. 

mailto:uth@aernaestved.dk

