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Referat for Ældrerådet 
 

 

Mødedato: Mandag 08.06.2020  

Tid: 14.00-15.30 

Sted: Hos Merete Maibøll, Villavej 25, Fensmark, 4684 Holmegaard 

Mødet holdes – så vidt vejret tillader det – udendørs. Er dette ikke muligt, vil det blive 

holdt i udestue eller indendørs med reglementeret afstand mellem mødets deltagere.  

 

Deltagere: Sven Ulrik Terp, Rolf Voetmann, Merete Maibøll, Birthe Kærsig, Inge-Lise Madsen, Gert 

Segato og Lotte Petersen.  

Formanden for Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget, Michael Perch, vil blive kontaktet 

med henblik på, at han eventuelt kan deltage i en del af mødet. 

 

Fraværende: Lars Høgh 

 

Ordstyrer:  Sven Ulrik Terp 

 

Referent: Uffe Tvede Hansen 
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1. Valg af ordstyrer for dette møde 

Beslutning mv.: 

Sven Ulrik Terp påtog sig denne gang hvervet som ordstyrer. 

 

2. Godkendelse af mødets dagsorden 

Beslutning mv.: 

Dagsordenen blev godkendt.  

 

3. Serviceniveauet for ældre i Næstved Kommune 

a) Ældrerådets holdning til annul-lering af ekstra to timers ren-gøring til ældre? 

b) Kan man risikere, at service-niveauet på ældreområdet må sænkes på andre felter i res-ten af 

2020?  

c) Hvad ved vi om det kommen-de budget og dets betydning for serviceniveauet på ældre-området? 

d) Hvordan kan Ældrerådet i praksis få indflydelse på bud-gettet / serviceniveauet på ældreområdet 

og medvirke til at niveauet hæves på ønskede steder – jf. øgede midler i for-bindelse med 

udligningsreformen? 

Beslutning mv.: 

Formanden for Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget, Michael Perch, var blevet kontaktet, men kunne ikke 

deltage i mødet p.g.a. sammenfald med Holmegård Værks officielle åbning. Han er desværre heller ikke 

vendt tilbage med svar på spørgsmål, der blev sendt til ham. 

a + b: Ældrerådet er skuffet over, at borgmesteren har meldt ud i pressen, at alle besparelsesforslag på 

ældreområdet ville blive taget af bordet p.g.a. øgede midler som følge af udligningsreformen – hvor det så 

alligevel ser ud til, at der vil blive foretaget besparelser i den kommende tid, herunder annullering af ekstra 

rengøring til ældre. Det sidste skal ikke mindst ses i lyset af det skærpede behov for rengøring her i 

coronatiden. 

Det blev besluttet, at Ældrerådets formand skulle formulere en skrivelse fra Ældrerådet vedr. disse forhold, 

som sendes til kommunen – såvel borgmesteren som andre relevante politikere og forvaltningen. Det vil 

også fremgå af denne henvendelse til kommunen, at Ældrerådet er utilfreds med, at rådet ikke er blevet 

orienteret om eller hørt i flere relevante sammenhænge. Det drejer sig ud over sagen om annullering af 

ekstra rengøring fx også om beslutningen på mødet i Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget d. 4/5 2020, hvor 

udvalget i pkt. 38 har godkendt, at der d. 23/9 2020 kl. 18.30 -21.00 afholdes et borgermøde i Gl. Ridehus 

på Grønnegades Kaserne vedr. udviklingen af fremtidens ældrepolitik, uden at Ældrerådet er orienteret 

eller inviteret med til at arrangere eller komme med indlæg på mødet.   

c + d: Ældrerådet forventer at høre mere om dette i løbet af august måned. 

Eventuel aktør: Sven Ulrik + Uffe 
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4. Dialogmøde emmel hele Ældrerådet og Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget 

Det seneste af denne slags møder blev på grund af coronasitutionen aflyst. 

Det næste er kalendersat til d. 28/10 2020. 

Ønsker Ældrerådet, at der skal afholdes et sådant møde inden d. 28/10 som erstatning for det aflyste?  

Beslutning mv.: 

På baggrund af de forskellige forhold vedr. budget, manglende information og medinddragelse ønsker 

Ældrerådet et ekstraordinært formandsmøde sidst i au-gust 2020, hvor hele Ældrerådet deltager. 

Uffe kontakter snarest Camilla Kit Clausen i Næstved Kommune vedr. dette. 

Eventuel aktør: Uffe 

 

5. Foreningernes Dag 2020 

Orientering fra Rolf om, hvor langt man p.t. er nået m.h.t. planlægnin-gen af denne dag. 

Beslutning mv.: 

Inden dette ældrerådsmøde, blev det meddelt, at Foreningernes Dag 2020 er blevet aflyst p.g.a. 

coronasituationen. 

Gert orienterer Næstved Madservice, som skulle have haft en dobbeltstand sammen med Ældrerådet, om 

aflysningen. 

Eventuel aktør: Gert 

 

6. 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? 

Beslutning mv.: 

Sven Ulrik orienterede om, at Ardagh Glas’s ønske om at donere midler til æl-dreplejen i Næstved 

Kommunen har ud-møntet sig i nogle coronasikrede ”samta-lebure” til plejecentrene. 

Birthe informerede om, at hun havde kendskab til en del ældre, som ikke har fået den service, de skulle 

have, her i co-ronatiden. 

Hun kunne desuden give et par eksemp-ler på, at der tilsyneladende ikke var styr på, hvem der skulle have 

nogle specifik-ke ydelser/hjælp, og at nogle fik sådanne ydelser, efter at det var blevet afmeldt. 

Eventuel aktør:  
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7. Pressemeddelelse 

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

Beslutning mv.: 

Intet p.t. 

Eventuel aktør:  

 

8. 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 

j. Andre 

Beslutning mv.: 

a, b, c, d, e, f og g: Intet p.t. Der er en vis dialog mellem ældrerådsmedlemmer og plejecentre vedr. hvornår 

plejecentre-ne kan åbnes for afholdelse af fx hus-rådsmøder.  

h: Formanden fik et stykke tid inde i co-ronakrisen en forespørgsel fra Danske Ældreråd vedr. forskellige 

forhold, som han ikke mente at kunne besvare kva-lificeret. 

Danske Ældreråd har meddelt, at man forventer at kunne afholde det udsatte repræsentantskabsmøde d. 

24/11 i Ving-sted, hvor kun de stemmeberettigede vil have adgang.  

i + j: Intet 

Eventuel aktør:  
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9. Eventuelt 

Beslutning mv.: 

Uffe undersøger, hvor dels forretningsudvalgsmødet, dels ældrerådsmødet i august kan afholdes, idet det 

ikke vides, om der på dette tidspunkt vil være adgang til at benytte Kildemarkscentrets mødefaciliteter. 

Eventuel aktør: Uffe 

 

Mødets bilag: 

Der er ingen bilag til dette møde. 

 

OBS: ALLE bedes venligst give besked til Merete om, hvorvidt man deltager i dette møde eller ej – af 

hensyn til Meretes tilrettelæggelse af mødets fysiske opstilling samt indkøb til kaffe m.v. 

Tlf. til Merete: 30 70 60 86 .  E-mail: mem@aernaestved.dk  
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