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SeniorRådet 

Referat fra SOSU-møde d. 13. august 2015 kl. 10.30 – 13 

Til stede: Anders Kopping, Finn Kamper-Jørgensen, Helle Lassen, Niels Søndergaard og Jør-
gen Simonsen. 

Dagsorden: 

1. SOSU-gruppens mødedatoer i resten af 2015. (bilag)  
Der er problemer med både mødedag for SOSU og SR hhv d. 24. og 25. september, 
da SSU-mødet er flyttet til d. 30. september. Finn tager det op på SR-mødet.  

2. Seniorrådets reaktion om tid/plads til ældremotion i kommunens haller i 
relation til Fritids- og Idrætsudvalgets dagsorden  (Finn)  
Finn har i regi af Forebyggelsesrådet fremsendt brev til Fritids- og Idrætsudvalget, 
hvor han opfordrer udvalget til at medtænke ældrebefolkningens adgang til egnede 
idrætslokaler. 

3. Ældrepuljen: a) anvendelse af eventuelle restbeløb fra 2015. b) Ældrepul-
jens ikke-eksisterende fremtid. (Bilag: mailudveksling mellem AK og Sus-
anne Samuelsen)  
Anders udarbejder forslag til høringssvar til SSU´s møde mandag d. 17/8. Det er 
utilfredsstillende, at ubrugte midler er anvendt til andre formål uden at SR er hørt. 
Sagsfremstillingen og bilaget til SSU er dårligt og mangelfuldt. 
Ældrepuljens endelige fremtid afhænger af aftalerne i den kommende Finanslov. 

4. Seniorrådets høringssvar til Planafdelingen vedrørende nyt pleje- og reha-
biliteringscenter (AK og GT´s forslag til høringssvar vedhæftet)  
På baggrund af AK og GT´s oplæg og debatten på mødet, udarbejder AK det endeli-
ge svar og fremsender det senere i dag. Svaret skal kun indholde svar på de 3 srille-
de spørgsmål i relation til udarbejdelse af Lokalplan. Det indholdsmæssige i centeret 
kommenterer SR til SSU. 

5. Social- og Seniorudvalgets dagsorden. Kommentarer/eventuelle hørings-
svar til dagsordenspunkter. 
AK udarbejder forslag til høringssvar til 3 punkter på dagsordnen: Ældrepuljen, Byg-
geprogram for pleje- og rehabiliteringscenter og Udfordringer i ældrebudgettet for 
2015. De 3 forslag til høringssvar fremsendes til SR og behandles på mødet d. 14/8. 
De enkelte dagsordenspunkter blev nøje drøftet til inspiration for AK´s udarbejdelse 
af forslag til høringssvar. 
Finn meddeler Rådhuset, at FKJ og AK på Seniorrådets vegne ønsker foretræde for 
udvalget på mandagens møde. 

6. a.  Debat om regeringens og flere andre partiers aftale om en revision af de 
forebyggende hjemmebesøg. Morten Knudsen har lovet en temadag om emnet. 
Finn lagde op til at det tages op med den kommende direktør. 
b. AL har fremsendt forslag om, at vi søger at fremme projektet ”Erin-
dringsdans” på kommunens plejecentre. Hans Bækvang har tidligere sagt nej. 
SOSU opfordrer til at de enkelte medlemmer tager det op i Bruger- og Pårørenderå-
dene. Det kan søges af de enkelte plejecentre. Egelunden har allerede benyttet sig 
af tilbuddet. MH ved noget om det. 

7. Eventuelt  
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