
  
 

 

 

 
 

Referat 
Ordinært Seniorråds møde 

Rådhuset Stortrommen  
onsdag den 2. november 2022, kl 13:00 – 17:00 

 
Til stede: Finn Kamper-Jørgensen, Lisbeth E. Knudsen, Charlotte Poulsen, Jørgen Simonsen, Toni Strande, Niels 

Søndergaard, Nils Rasmus Hansen og Grethe Troensegaard 

Gæst(er): Camilla Arent kl. 14.15-15.00 

Afbud: Vivien Middelboe, 

 

Nr. Dagsorden Beslutning 

1. Velkomst og valg af referent Lisbeth E. Knudsen 

2. Godkendelse af dagsorden Under eventuelt: Hvornår underskriver man som SR medlem og hvornår privat 

3. Bemærkninger til referat fra 
19. oktober 

Ingen bemærkninger 

 

Nr. Til behandling Information / Referat Status/ 
Action 

4.1 Camilla Arent -Plan for Ældre/Værdighedspolitik vil blive diskuteret i 
SR ved næste møde med oplæg fra Camilla. Planen 
forventes afsluttet og vedtaget i foråret efterfulgt af 
tematisrede konferencer om implementering. Fokus 
på ansvar for egen sundhed. Finn foreslår man 
skeler til de norske tiltag som integrerer politikken. 
Finn henviser til dokument om ‘et værdigt ældreliv. 
Lisbeth efterlyste diskussion af roller for frivillige og 
pårørende og der var enighed om det skulle være 
respektfuldt og også med hensyn til de der ikke har 
pårørende. 
-Plan for revision af Sundhedspolitik er politisk ikke 
gangbar da sundhed ønskes indlejret i andre 
politikker. SR fastholder vi ønsker en selvstændig 
Sundhedspolitik. 
-Midlertidige akutpladser på Skovgården bør efter 
SRs mening være omfattet af Sundhedsloven uden 
egenbetaling. SR SOSU gruppen henvender sig til 
udvalgsformanden om sagen.  
-Planlægning af sansehave på Skovgården sker ved 
arbejdsgruppe under centerleder fra 1.1.23 og der 
skal tilknyttes landskabsarkitekt. Projektet ønskes 
også med træningshave. Økonomi til vedligeholdelse 
bør efter SRs mening sikres. 
-Nyeste tal på på plejeområdet 
Få på ventelister til plejecentre og ældrebolig og bilag 
bliver sendt senere 
-Pårørende råd på plejecentrene er under 
omtænkning og revurdering da det er svært at 
rekruttere. Man kunne overveje et fælles råd i 
kommunen. 
-Tilsyn på plejecentrene. Rapporter tilsendes 
-Borgermøde 1. Oktober hvert år på officiel 
‘Ældredag’ foreslås af SR markeret fremover 
-Evaluering af pensionistskovtur på december mødet 
ønskes af kommunen fra SR på grund af nedskåret 
økonomi og resourcer 
-Nye observatører på Egelunden og Mergeltoften 
-Ny forebyggelseschef er ansat – Tine Jørgensenfra 
Mergeltoften 

 



  
 

 

4.2 Vedtægtsændring i forbindelse med valg af 
2 næstformænd? 

Svar fra Peter Brinder, juridisk konsulent på spm om 
vedtægtsændringer i forhold til 2 næstformænd fører 
til at der nu kun er een næstformand og de 
eksisterende vedtægter opretholdes. Formanden kan 
indkalde til forberedende møder. Lisbeth er nu 
næstformand. 

Charlotte 

5. Information igangværende sager   

 Nyt fra formanden Der arbejdes på at forbedre kommunikationen med 
Ældresagen. 
Charlotte har med succes deltaget i Byrådsmøder og 
det er velkomment i Byrådet 

Charlotte 

5.1 Presseetik Hvis et medlem nævnes ved navn i en presse-
meddelelse skal medlemmet adviseres på forhånd og 
evt citater skal godkendes af medlemmet. 

Charlotte 

5.2 Affaldshåndtering,Svar fra FK Visitation 
Info i Digitalt Nyhedsbrev 

Sagen er rejst af Vivien og udsættes til næste møde Formand-
skab 

5.3 Digitaliseringspolitik i kommunen 
Gruppe om infrastruktur kontakter Henrik 
Vendelbo i Borgerservice og kommer med 
oplæg til politisk beslutning som forelægges 
byrådet 

Ny teknologi er som sådan ikke indført i kommunen 
men forventes snart indført. IT kan føre til effek-
tivisering men også isolation og fremmedgørelse. 
Finn foreslår borgmesteren gøres opmærksom på 
henvendelse fra Nordgruppen. 
En struktureret debat bør igangsættes feks med 
udgangspunkt i KL oplæg ved Niels. 

Toni 

5.4 Revision af Hjemmeside pågår Charlotte og Niels arbejder på mulighederne for at 
bygge videre på den eksisterende hjemmeside som 
har fungeret godt i 8 år. Charlotte vil på et senere 
tidspunkt indhente kommentarer fra KOM. Nils 
Rasmus vil inddrages tidligere. 

Charlotte 

5.5 Arbejdsgrundlag for byrådets sundheds-
politik.Reaktion på Charlotte og Finns brev 
til byråd, administration og FAA efterlyses. 

Spørgsmålet rejses i forbindelse med møde med 
borgmesteren til december. Bearbejdes i SoSu 
gruppen 

Finn / 
Charlotte 

5.6 Navneændring til Pleje ‘hjem’ 
Jørgens brevudkast 

Brev sendes med navnet plejehjem til SoSu udvalget 
via Mie. 

Jørgen 

5.7 Studietur til Gl.Præstegård Aftalt til 13.12.2022 med 6 deltagere med kørsel i 
egne biler. Forberedes af Jørgen og Charlotte. 
Tilbydes til Camilla. 

Jørgen 

6. Arbejdsgrupper   

6.1 Boliggruppe v/Vivien Middelboe Positiv holdning til bo fælleskaber i Byrådet. Gruppen 
forbereder mødet med borgmester g Romose i 
december. Spørgeskema under udarbejdelse og skal 
forelægges SR før det går i Nyt. Bearbejdning og 
fortolkning er en driftsopgave. 

Vivien 

6.2 Kulturgruppe v/Lisbeth E. Knudsen 
 

Formandskab møde med Frivilligcenteret Peter 
Søndergaard. Møde med Kulturudvalgets formand og 
næstformand 21. November kl 10 

Lisbeth 

7. Observatører ved plejecentrene   

7.1 Lystholm  Ny leder, ny pjece, og mange initiativer. Dialogmøder 
med Nils 

Nils R 

7.2 Mergeltoften Ny leder Vivien 

7.3 Benediktehjemmet Ny leder Lisbeth 

7.4 Egelunden  Toni 

7.5 Øresundshjemmet Møde 20.9 i pårørenderåd evt i Nyhedsbrev  Grethe 

7.6 Else Marie Hjemmet  Jørgen 

7.7 Skovgården  Charlotte 

8. Økonomi v/kassereren  Vivien 

8.1 Revideret budget 2022   

8.2 Økonomisk status   

9. Eksterne møder, kurser, temadage og 
konferencer 

  

9.1 Forebyggelsesrådet 
 

Handleplan ‘Mænds Sundhed’ 
Udbredelse af tilbud om afklarende samtale, Fysisk 
aktivitet. 

Finn 

9.2 Klimarådet Fokus er på formidling af tiltag Lisbeth 

9.3 Nordgruppen Tema nu er demens Finn 

9.4 Regionsældrerådet 
 

Visioner præsenteres omkring sundhed og Borgeres 
rolle i udvikling af velfærds-teknologi  derefter 

Finn 

9.5 Danske Ældreråd 
Formandsmøde 31. Januar 2023 

Vi deltager Charlotte 
& Lisbeth 



  
 

 

9.6 Kommunernes Landsforening   

10. Sager på vej Se nedenstående tabel  

11. Næste mødedatoer og steder   

  7.12 Celloen Borgmester og Romose  

12. Eventuelt Hvornår underskriver man som SR medlem udsættes 
Mødedatoer fastsættes fortsat onsdage primært 1. 
onsdag i måneden 
Følge op på musikterapi 
Hvornår kan man flytte møder i SR 

 

 

10. Sager på Vej: 

 

Sag Start Deadline Ansv. Bemærkninger 

Navneændring af plejecentre Okt 22 Nov 22 JS  

Kultur Okt 22 Nov 22 LEK Borgermøde frivillige 

Arbejdsgrupper Okt  22 Jan 23 NRH  

Revision af kommunens 
politikker 

Okt 22 Jan 23 FKJ//CP  

 
 
 

Skema over arbejdsgrupper, observatører og delegerede 

 

 CP FKJ GT JS LEK NS NRH TS VM 

Ad Hoc grupper          

Udviklings gruppe     x  x   

Faste arbejdsgrupper          

SOSU X x  x    x  

Infrastruktur     x x  X  

Bolig   x x     X 

IT+Kommunikation       X  x 

Kultur   x  X    x 

          

Observatører plejecentre          

Benediktehjemmet     x     

Elsa Marie hjemmet    x      

Lystholm       x   

Skovgården x         

Egelunden        x  

Mergeltoften         X 

Øresundshjemmet   x       

          

Eksterne delegater          

Danske Ældreråd, repræsen- 

tantskabet 

x    x     

Regionsældrerådet  FU  x  x    

Nordgruppen z x       x 

Forebyggelsesrådet x X       z 

Klimarådet  z   x     

 
 

X Formand x Medlem z Suppleant FU=forretningsudvalgsmedlem 
 

 


