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Referat af Ældrerådsmøde.  

Dato og tid: onsdag d. 11. august 2021 kl. 9 -13, Kanalstræde 2, lokale 0.21 

Deltagere: Johnny Petersen, John Olsen, Steen-Kristian Eriksen, Elsebeth Ensted, 

Gitte Nikolaisen, Axel Villumsen, Aage Jelstrup, Jørgen Steen og Lizzie Munch  

Gæster: 

Christina Hvalsøe Hansen kl. 9.05 – 9.30 

Charlotte Larsen kl. 9.30 -10.30 

Marie Olund og Marianne Hougaard kl. 10.00 – 10.30 

 

Referent: Rikke Skafte 

 

1. Velkommen og godkendelse af 
dagsorden 

Godkendt. 
 
 

2.  Dialog om- og planlægning af 
ældrerådsvalg 
-Christina Hvalsøe Hansen 
deltager under punktet 
 

o Status fra valggruppen  
o Gennemgang og endelig 

godkendelse af plan for 
vagtstyrere og 
valgtilforordnede (se bilag). 
Ved mødet fordeles 
kontaktpersoner til alle 

Oversigt over informationsmøder og afstemningssteder blev gennemgået. Christina 
Hvalsøe Hansen sender en opdateret oversigt til Ældrerådet efter mødet. 
 
Det blev besluttet, at der er lodtrækning om placering på stemmesedlen den 15/9 kl. 
15.00. Rikke booker Ældrerådet i kalenderen. 
 
John rundsender udkast til talepapir til informationsmøderne til inspiration til 
Ældrerådet.  
 
Kommunen (Christina Hvalsøe Hansen) sørger for en annonce til avisen og på 
kommunens hjemmeside/Facebook.  
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valgsteder, og disse har det 
endelige ansvar. 

o Godkendelse af tidspunkt 
for lodtrækning om 
placering på stemmesedlen 
den 15/9 kl. 15.00 

o Program for 
informationsmøderne  

o PR forud for 
informationsmøderne 

 
 

 
Elektronisk opstilling. Folk som melder sig som kandidater skal melde sig via 
hjemmesiden.  
 
Punktet genoptages på næste møde. 
 

3. Godkendelse af referat af møde 
den 16. juni 2021 

Godkendt med bemærkning om, at punkt 8 kortfattes til. 
 
”Ældrerådet besluttede at udsætte behandlingen af forslag fra henholdsvis Elsebeth Ensted og Steen-
Kristian Eriksen om disponering af puljemidler til møde i Ældrerådet den 11. august 2021.  
 
Ældrerådet beder administrationen om at undersøge de juridiske aspekter af Steen-Kristian Eriksens forslag 
til brug på mødet den 11. august. Endvidere at opdatere økonomioversigter til brug for mødet.” (referat af 
møde i Ældrerådet den 16. juni 2021) 

 
 

4.  Orientering af og dialog med 
Charlotte Larsen 
- Charlotte Larsen deltager 
virtuelt under punktet  
 

Der afholdes dialogmøde med ÆSU om ældreanalysen den 6. september kl. 11-12 i 
forlængelse af møde i ÆSU. Ældrerådet får tilsendt en mødeindkaldelse. 

5.  Præsentation af ledere til 
”understøttende funktioner” i 
Aktiv Hele Livet 
 
Marie Olund og Marianne 
Hougaard deltager under 
punktet 

Præsentation ved Marianne Hougaard: 
Leder af økonomi og administration med 15. medarbejdere. Afdelingen varetager 
økonomisk styring, bogføring og afregning for Aktiv hele livet. Herudover har afdelingen 
systemansvar på omsorgssystemet og support på vagtplan.   
 
Præsentation ved Marie Olund: 
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 Leder af fagsekretariatet med 13 medarbejdere. Opgaver af mere faglig karakter. 
Understøtter implementering af politikker og strategier med handleplaner, fx hvad skal 
man gøre anderledes, når man arbejder rehabiliterende. Kvalitetsarbejdet – skabe 
læring i hverdagen – gode arbejdsgange. Udviklingsbidrag og velfærdsteknologi.  
 
Herefter dialog mellem lederne og rådsmedlemmerne. 
 

6. Planlægning af ønsker til 
dialogmøde med Udvalget for 
Ældre og Sundhed 
 
 

Ældrerådet vil blive inviteret til dialogmøde med Udvalget for Ældre og Sundhed den 1. 
november fra kl. 11.00 – 12.30. 
 
Punktet udsættes til september mødet. 
 

7. Orientering fra 
projektgrupperne v/ 
projektlederne i Ældrerådet 

Johnny orienterede fra budgetgruppen: Sundhedsgruppen og budgetgruppen er slået 
sammen. 
 
Gitte: Der blev orienteret fra valggruppen under tidligere dagsordenspunkt. 
 
John: Synlighedsgruppen arbejder med hjemmesiden.  
 
Boligstrategien. Intet nyt. 
 
Kulturgruppen: Intet nyt. 
 
Ny ældrepolitik er udarbejdet. Afventer implementeringsplan og hvordan ældrerådet 
indgår. 
 
Nyt plejecenter: Johnny og Sytter har bedt om at blive involveret i disponering af 15 
pladser til handicappede og vil også pege på behovet for endnu et nyt plejecenter.  
 
Ny velfærdsteknologi. Intet nyt. 
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Rekrutteringsstrategi: Vi har ikke hørt fra kommunen endnu, hvad de ønsker 
Ældrerådets hjælp til. 
 
Samarbejde med brugerråd. Intet nyt.  
 
Ældrerådets budget. Administrationen er blevet bedt om en status pr. 30/6 ang. 50.000 
kr. fra sidste år og fra i år – i alt 100.000 kr. 
 
§18-udvalget: Intet nyt. 
 
Trafikgruppen: Lizzie har talt med en kørestolsbruger med ønske om forbedring af vej. 
Movia tager imod kontanter fra 1/9. 
 

8. Gensidig orientering fra 
medlemmerne 

Orienteringsrunde ved alle. 

9. Ældrerådets puljemidler 
 

a. Drøftelse af formalia 
(bilag) 

b. Ansøgninger med 
ansøgningsfrist 1/8-2021 
(bilag eftersendt) 

 
 

a) Formalia vedr. administration af puljen blev drøftet.  
Ældrerådet besluttede at indstille overfor Udvalget for Ældre og Sundhed, at det 
præciseres i retningslinjerne for puljen til Ældrerådets målgruppe, at Ældrerådet har 
indstillingsret til puljemidlerne, og at administrationen godkender forbrug af puljemidler. 
For stemte 6 rådsmedlemmer, imod stemte 2 rådsmedlemmer.  
 
b)  Ansøgninger fra Dagcenter Elmelunden og Seniormotion blev udsat til næste møde.  
Ældrerådet ønsker en opdateret økonomioversigt, hvor tidligere ansøgning fra Søbæk 
Have tydeliggøres.  
 
 

10. Drøftelse af samarbejdet med 
brugerrådene 

Ældrerådet ønsker et fællesmøde om ”brugerrådenes rammevilkår” mellem Ældrerådet, 
brugerrådenes formænd, aktivitetsvejlederne, Minja og Charlotte. Rikke undersøger 
med Charlotte, om der kan holdes et møde hurtigst muligt og inden jul.  
 
Rådsmedlemmerne blev opfordret til at sende deres bidrag til vigtige dagsordenspunkter 
om ”Brugerrådenes rammevilkår” til Johnny. Johnny samler div. input til Rikke.  



5 
 

 

11. Drøftelse af årsoversigt 
Bilag vedlagt dagsordenen 
 

Ældrerådet ønsker at besøge plejecentre, bl.a. Stenhusbakken. Rikke spørger Charlotte, 
hvad der er muligt. 

12. Evt. intet 
 

 


