
 

Referat af møde i Ældrerådet: 

 

Dato: 09.08.18 

Tid:  10.00-13.00 

Sted: Aldersro Plejecenter, Aldersro 4, 5700 Svendborg 

  

 

1. Rundvisning på Aldersro 

Områdeleder i plejecenter Vest Peter Mouritsen og Sektionsleder 

på Aldersro Didde Hansen viser rundt på Aldersro 

 

Beslutning: 

Rundvisning  

 

2. Godkendelse af dagsorden 

 

Beslutning: 

Dagsorden godkendt 

  

 

3. Gensidig orientering.   

Fra formand Bent Rasmussen 

 Orientering om undersøgelse fra ældresagen ift udvikling i 

hjemmehjælp. I forhold til Svendborg Kommune viser 

undersøgelsen, at der siden 2007 er sket et fald i antallet 

af ældre borgere over 80 år der får hjemmehjælp, hvor der 

i 2007 var ca. 2 ud af 3 + 80årige der fik hjemmehjælp, er 

der i dag ca. 1 ud af 3 + 80årige – de der får hjælp får så 

gennemsnitligt flere timer i Svendborg Kommune 

 Formand og næstformand har været til møde med 

Ældreminister Thyra frank, hvor følgende var på 

dagsorden: fremtidsfuldmagter, frihed til at være sig selv, 

plejehjemskøkkener, seniorbofællesskaber, puljer, dialog 

om kontakt til nye pensionister, ændret lovgivning om 

tilsyn, frikommune forsøg 

Fra Ældrerådets medlemmer 

 Jørgen Fredeløkke har rejst spørgsmål om Svendborg 

Kommunes medvirken ift indslag i TV-2 med 

folketingskandidat. Kirsten Vie redegør for, at 

folketingskandidaten har været er ansat som ferieafløser 

på ordinære vilkår, ligesom andre studerende er det i 

sommerferien. At der fra Ældreområdets side har været 

opmærksomhed på borgeren, både før og efter indslag, 

samt at medarbejdere har ytringsfrihed om hvad de 

oplever omkring forholde i deres arbejde, men at ledelsen 

på Ældreområdet burde have været opmærksom på at 

sikre, at medarbejderne gør dette som privatpersoner efter 

arbejdstid. 

Fra Svendborg Kommune Kirsten Vie 

 Ældreområdet har fået midler fra 2 af de puljer der er 

ansøgt, 2.3 mio. til aktiviteter for yngre demente og 1.7. 

mio. til fællesskabsklippekort 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ældrerådet 
Svendborg Kommune 
Svinget 14 
5700 Svendborg 
 
Formand 
Bent Aa. Rasmussen 
 
Telefon: 62 21 71 25 
Mobil: 22 83 36 87 
Mail:  
bentrasmussen@sydfynsnet.
dk 
 
www.aeldreraad.dk 
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4. Vigtige datoer/Anne-Marie Strauss 

 

Dato Emne Obs/ 

deltagelse 

30.08.18 Ghita Nørby og filmen NØGLE HUS 

SPEJL i demensbyen  

Alle er 

velkomne 

Tilmelding til 

Annette Søby 

05.09.18 10.00 Ældre Ol/10.30 Velkomst 

Skårup Ældre- og kulturhus 

Alle er 

velkomne 

06.09.18 11.15 H.M Dronning Margrethe besøger 

demensbyen 

Alle er 

velkomne 

Tilmelding til 

Annette Søby 

12.09.18 Studietur 

Friplejehjem 

Center for robot og velfærdsteknologi 

Afbud 

Margit 

Mette 

Lisbeth 

26.09.18 Danske ældreråd holder temadage Interesserede 

kan tilmelde 

sig 

04.10.18 Klæd dig på til fremtiden (65 år) 

13.00 Tåsinge Hallen 

Aftales 

25.10.18 Forebyggende hjemmebesøg (75 år) 

13.00 Tåsinge Hallen 

Aftales 

06.11.18 Stormøde i regions ældrerådet. 

Invitation følger 

Interesserede 

kan tilmelde 

sig 

15.11.18 Danske Ældreråd holder konference i 

Wingstedcentret 

Interesserede 

kan tilmelde 

sig 

22.11.18 Forebyggende hjemmebesøg (80 år) 

13.00 Tåsinge Hallen 

Aftales 

 

 

 

5. Gennemgang af dagsorden til Social og Sundhedsudvalgets 

møde 14.08.18/Bent Rasmussen 

Der udsendes dagsorden onsdag den 08.08.18. Ældrerådet drøfter 

dagsorden og afgiver eventuelt høringssvar. 

 

Beslutning: 

Drøftet – der skrives høringssvar til punkt, 3,4 og 8. 

 

Punkt 3. Budget 2019 – Temaer i Social og 

Sundhedsudvalget 

Ældrerådet finder at ”Klippekort på plejecentre” er et godt tiltag 

der gavner borgerens livskvalitet. Ældrerådet vil henlede Social- og 

Sundhedsudvalgets opmærksomhed på, at midlerne til klippekort 

på plejecentrene målrettet er givet til borgerne på plejecentrene. 

Midlerne bør derfor permanent tilfalde plejecentrene. 

 

Punkt 4. Godkendelse af puljeansøgninger 

Ældrerådet finder begge puljeansøgninger relevante og anbefaler 

udvalget at godkende puljeansøgningerne. 
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Punkt 8. Orientering fra Aldersro  

Ældrerådet anbefaler Social- og Sundhedsudvalget at 

følge indstillingen om, at eksisterende tilsyn på plejecenterområdet 

er tilstrækkeligt i forhold til at kunne vurdere forholdene på 

plejecentrene. 

 

 

 

6. Kørsel 

Ældrerådet ønsker oplæg om kørselsordninger for ældre. Oplæg 

om dette planlægges til ordinært møde i ældrerådet 03.09.18. 

 

Indtil da kan oplyses følgende om kørselsordninger. 

 

Såfremt borgere ikke kan benytte offentlige transport muligheder, 

incl. Teletrafik kan der søges om følgende kørselsordninger 

 

 Kørselsordning til læge og speciallæge med Taxa Fyn. Der henvises 

til CETS, Team Trafik, tlf.nr. 6223 3535. 

 Du kan som pensionist benytte kørsel til sygehus. Der henvises til 

Region Syddanmark, tlf.nr. 7011 3111, der visiterer til ydelsen. 

 Der kan ansøges om kørselsordning for svært 

bevægelseshæmmede, hvor der kan bevilliges 104 enkeltture pr. 

år mod betaling. Kørslen dækker al fritidskørsel, f.eks. kørsel til 

indkøb, frisør, familie- og vennebesøg. Der henvises til CETS, Team 

Trafik, tlf.nr. 6223 3535. 

  

Beslutning: 

Orientering taget til efterretning 

 

7. Opfølgning på besøg fra Drejø 

Ældrerådet har anmodet administrationen om oplæg ift 

muligheder for opfølgning på mødet med Øboerne 14.05.18 -  ift 

ønsket om møder med fagpersoner og orientering om tilskud til 

fællesskaber i forsamlingshuset. 

Svendborg Kommune vil gerne stille ressourcer til rådighed i 

forhold til fagligt forebyggende arrangementer på Drejø, men 

finder det afgørende at det er arrangementer der efterspørges af 

øboerne.  

Administrationen anbefaler at der nedsættes en 

planlægningsgruppe med repræsentanter fra Øboerne, rep. fra 

ældrerådet og ældreområdet, der kommer med et program til 

møderne 

 

Beslutning: 

Margit Lolk tager kontakt til ø-repræsentant Lars Milling i forhold 

til ønsker, og første herefter nedsættes planlægningsgruppe 

 

  

8. Studietur 12.09.18 

Der er aftalt følgende 

KL. 08.30 Afgang fra Svendborg Multihuset (Frøvænget 14,  

       5700) og motorvejsafkørsel Kirkeby 

Kl. 09.30 Besøg Friplejehjemmet Lillebælt, Middelfart 

Kl. 11.00 Afgang Friplejehjemmet Lillebælt  

Kl. 11.15 Gåtur 
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Kl. 12.00 Frokost ”Fjelsted Skov Kro”,  

Kl. 13.00 Afgang ”Fjelsted Skov Kro” 

Kl. 13.30 Ankomst Center for Robotteknologi, 

Teknologisk Institut  

Kl. 15.00 Afgang Center for Robotteknologi 

Kl. 15.30 Ankomst Svendborg 

 

Beslutning: 

Taget til efterretning, i det der er afbud fra Lisbeth, Margit og 

Mette 

  

 

 

9. Mødeplan - Fastsættelse af møder for efteråret 2018 

 

Ældrerådsmøde Emne Sted 

03.09.18 Evt Oplæg om kørselsordninger Rådhuset, udv. 5 

05.10.18 Evt Hesselager Plejecenter  

05.11.18 Evt oplæg om masterplan  

29.11.18 Afsluttes med Julefrokost kl. 13.00 Gæstekantinen 

 

Hvis der ikke kan blive afholdt oplæg om kørselsordninger den 

03.09.18 forsøges planlagt besøg på Hesselager Plejecenter 

 

 

10. Eventuelt 

 Lars Kristensen – alle er velkomne til sommerfest i den 

selvforsynende Landsby, Højgårdsvej 29, Hundstrup lørdag 

den 11.08.18 kl. 15.00-16.30 

 Johnna afbud den 03.09.18 

 

For referat 10.08.18/Kirsten Vie 


