
 

Dagsorden til Ældrerådsmøde. 

Dato og tid: mandag d. 16. november 2020 kl. 9 - 13  

Sted: Kanalstræde2, lokale 0.21 

Deltagere: Steen-Kristian Eriksen, Gitte Nikolaisen, John Olsen, Axel Villumsen, Aage Jelstrup, Johnny Petersen, Jørgen Steen, Elsebeth Ensted og 

Helge Olsen (fraværende) 

Referent: Kirsten Becker 

 

 

1. Velkommen 
 

 

2. Godkendelse af dagsorden 
 

Dagsorden godkendt 

3. Godkendelse af referat 
 

Referat godkendt 

4.  Orientering fra formand samt 
formandsmeddelse 

Formanden har modtaget mange henvendelser vedr. Corona / COVID-19 og 
besøgsrestriktioner. 
 
Vedr. punkt 17: Kort drøftelse vedr. spisning i cafeerne. 
Vedr. vaccinationer: Planlægningen af vaccinationerne i De Aktive centre har flere steder været 
udfordret. Både pneumokok og influenza vaccinationer er blevet gennemført. Dog har der 
nogle steder manglet pneumokok- vacciner. 
Vedr. punkt 3: Formanden giver en orientering om Danske Ældreråds økonomiske situation. 
Vedr. punkt 4: Jørgen Steen og Steen-Kristian Eriksen deltager d. 17. november 2020 i møde 
med VBAF vedr. de tidligere beskrevne spørgsmål om husleje og udenom arealernes 
vedligehold i Tuse. 
Vedr. punkt 16: Ældrerådet vil gerne indgå i dette samarbejde. Elsebeth Ensted og Johnny 
Petersen vil beskrive frivilligområdet og samarbejde med frivillige for sygeplejestuderende. 
Formanden kontakter Karin Thode Mortensen. 



Udenfor punkter: Ældrerådet har en kort dialog om brugerrådenes udfordringer i samarbejdet 
med banker, hvor der kræves gentagen id- dokumentation. Christina Hvalsø Hansen arbejder 
med dette. 
Udenfor punkter: 
John Olsen, Elsebeth Ensted og Steen-Kristian fortsætter arbejdet med Ældrerådets 
hjemmeside. 
 

5. Opfølgning på skriftlig dialog med 
Ældre Sagen 

Ældrerådets orienteres om den skriftlige dialog mellem Ældrerådet og Ældre Sagen. 
For Ældrerådets fremtidige (pr. 2021) behandling af ansøgninger til aktivitetspuljen ønskes 
meget klare retningslinjer. 
Dette punkt sættes på dagsorden til møde d. 9. december 2020. 

6. Opfølgning på bevillinger af 21. 
oktober 2020 

Ældrerådet gennemgår ansøgningerne på ny. 3 ændringer meddeles ansøgere 

7. Drøftelse af aktuelle emner / 
meddelelser fra Ældrerådets 
medlemmer 

Axel Villumsen:  

• Orienterer om at Jernløse pensionistforening i presseopslag meddeler at de påtænker 
at nedlægge foreningen. 

Aage Jelstrup:  

• De planlagte arrangementer i forbindelse med Mortens aften blev aflyst. Lersø har i 
stedet gennemført en Mortens aften for 10 særligt indbudte borgere. 

•  Aage Jelstrup oplyser at Lersøcentret vil gennemføre et lignende arrangement til jul. 
Johnny Petersen:  

• Samarbejdet mellem andre sektorer øges. Det gælder blandt andet samarbejdet om 
mennesker med demens.  

• Kulturelle arrangementer på tværs af generationer.  

• Giver som ide at Ældrerådet udarbejder en årsberetning 2020. Denne kunne med 
fordel være afsæt for Ældrerådets virksomhedsplan 2021. 

• Opmærksomhed på opfølgning på Ældrerådets tidligere afgivne høringssvar og de 
anbefalinger, Ældrerådet har givet. 

Elsebeth Ensted: 

• God ide med opfølgning på høringssvar og pjecer. 

• Kvalitetsstandard 2021 er pt i høring. Ældrerådet vil give høringssvar. Frist 16. 
november 2020. 

Jørgen Steen: 

• Mødes med VBAF d. 17. november 2020 vedr. ældreboligernes huslejeregnskab og 
vedligehold af udenom arealerne. 



8. Behandling af indkomne 
ansøgninger og dialog om de 
resterende puljemidler  

Ældrerådet behandler de indkomne ansøgninger. 

 9. Forberedelse af dialog med 
borgmester, udvalgsformand og 
direktør og Charlotte Larsen d. 9. 
dec. 

Planlægning af møde d. 9. december 2020 kl. 11.30 -12.30, hvor borgmester, udvalgsformand, 
direktør og Charlotte deltager. Opmærksomhed på forsamlingsforbud. Mødet afholdes på 
Sidesporet / Vandrehjemmet og Gitte er opmærksom plads til 12 – 13 deltagere. 
Antal deltagere er vendt med direktør Lene Magnussen. 
 
Emner til dialog: 
Borgmester og udvalgsformands holdninger til blandt andet Sundheds – og 
forebyggelsespolitik, Ældrepolitik og kommunal medfinansiering. 
 

10. Evt.  

 


