
 

Referat Ældrerådsmøde 
 

Dato: 14.01.19 

Tid:  10.00-13.00 

Sted: Friplejehjemmet, 5700 Svendborg 

Afbud: Lars Kristensen 

  

  
1. Godkendelse af dagsorden  

 

Beslutning: 

Godkendt 

 

 

2. Gensidig orientering.   

 Fra formand  

Bent Rasmussen orienterede om arbejdet med Ældreområdets 

Masterplan og temamøde mellem styregruppe og Social- og 

Sundhedsudvalg 15.01.19. 

 

 Fra Ældrerådets medlemmer 

Johnna Jørgensen har været på besøg på Frøavlen og i 

Christinehaven som hun er kontaktperson for. 

Johnna Jørgensen har været til møde i smagspanelet i Det 

Gode Madhus. 

Inge Andersen ønsker en anden tager over på Caroline Amalie, 

da Inge nu er frivillig der. 

 

 Fra Svendborg Kommune 

Kirsten Vie orienterede om, at punktet med ”Forsikring af 

frivillige” forventes behandlet på økonomiudvalgets næste 

møde. 

Mejse Holstein er ansat som faglig konsulent pr. 01.01.19. 

Der arbejdes med projektet ”Akut plads i eget hjem”, som skal 

opstarte 01.04.19 

 

 

3. Vigtige datoer/Anne-Marie Strauss 

 

Dato Emne Obs/ 

deltagelse 

20.02.19 Regionsældrerådet årsmøde i Veje Alle inviteret 

27.02.19 Temadag i danske Ældreråd Alle inviteret 

05.03.19 14.45-15.30 

Dialogmøde Social- og Sundheds 

udvalget 

Alle inviteret 

07.03.19 13.00 65 år’s arrangement Aftales 

25.04.19 13.00 75 års arrangement Aftales 

29.04.19 Repræsentantskabsmøde i Danske 

Ældreråd i Nyborg 

Alle inviteret 

30.04.19 Ældrepolitisk konference i Nyborg. Alle inviteret 

23.05.19 13.00 80 års arrangement Aftales 

 

Beslutning: 

 Taget til efterretning 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ældrerådet 
Svendborg Kommune 
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4. Gennemgang af dagsorden til Social og 

Sundhedsudvalgets møde 15.01.19/Bent 

Rasmussen 

Der udsendes dagsorden onsdag den 09.01.19. Ældrerådet 

drøfter dagsorden og afgiver eventuelt høringssvar. 

 

Beslutning: 

Drøftet – der skrives høringssvar til punkt 2 og 6. 

 

 

5. Drøftelse af rapport vedr. plejecenterstruktur 

Social- og Sundhedsudvalget har til udvalgsmødet 06.11.18 fået 

udarbejdet en kortlægning af Svendborg Kommunes 

plejecenterstruktur. Rapporten drøftes. 

 

Beslutning: 

Drøftet – punktet tages på igen til mødet 01.02.19 

 

Bilag: Kortlægning Svendborg Kommunes plejecenterstruktur 

 

6. Dialogmøde med Social- og Sundhedsudvalget 

Social- og Sundhedsudvalget vil gerne invitere Ældrerådet til 

dialogmøde den 05.03.19 kl. 14.45 – 15.30 i Svinget 14. 

 

Beslutning: 

Punktet udskydes til 01.02.19 

 

7. Svar på henvendelse om Parkeringsforhold ved 

Biblioteket 

Ældrerådet har henvendt sig til Borgmesteren vedr. håndtering af 

Parkeringsforholdene ved den nye borgerservice, og har fået 

følgende tilbagemelding. I forbindelse med parkering på Svinget 

er det blevet aftalt, at man som prøvehandling ændrer 

parkeringen foran biblioteket fra to til en time. Det vil give en 

større udskiftning på parkeringspladserne, så flere kan parkere 

nær ved i løbet af dagen. Ordningen vil blive evalueret, når den 

har fungeret et stykke tid.  

 

Beslutning: 

Drøftet – Svar taget til efterretning. Tages op igen til junimødet 

 

8. Forsikring frivillige 

Sagen var oprindeligt planlagt til behandling på TEU til deres 

møde 17. januar 2019. Aktuelt vurderes om det i steder for skal 

behandles i Økonomiudvalget, Vi er inde på et nyt område og har 

hentet informationer fra andre kommuner – alle kommuner har i 

en lang periode afventet, hvad andre kommuner ville gøre, så det 

har været lidt småt med erfaringer. 

 

Der skal vælges om vi skal være forsikret, være selvforsikret eller 

købe en forsikring. 

 

Beslutning: 

Afventer svar fra politisk behandling 
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9. Ny brochure om Ældrerådet i Svendborg 

Ældrerådet i Odense har lavet en brochure, som 

giver god inspiration til en ny brochure om Ældrerådet i 

Svendborg. Ældrerådet drøfter ny brochure 

 

Beslutning: 

Anne- Marie og Margit arbejder videre med sagen. Der er kontakt 

til grafisk afdeling. 

 

 

10. Studietur forår 2019/BR 

Drøftelse af program og dato for studietur foråret 2019 

 

Beslutning: 

Studietur i foråret 2019 kommer til at gå til Det Danske 

Alderdomshjem i Flensborg den 09.05.19. Detaljeret program 

følger. 

 

11. Betaling for akutplads >< midlertidigt ophold 

Ældrerådet ønsker en orientering om reglerne for betaling i 

gæsteboliger – herunder om man skal betale, når man er alvorligt 

syge eller døende. Foreløbig status på afklaring 

 

Beslutning: 

Orientering taget til efterretning. 

 

Bilag:  

Juridisk notat 

 

12. Mødeplan  

Ideer 

Besøge Borgerservice i de nye lokaler 

Besøge Frøavlen 

 

Ældrerådsmøde Emne Sted 

01.02.19 kl. 10.00 Friplejehjem  

04.03.19 kl. 10.00   

29.03.19 kl. 10.00   

02.05.19 kl. 10.00   

03.06.19 kl. 10.00   

 

 

13. Eventuelt 

Lisbeth Hulgaard orienterer om ny cafe ”Cafe kaffetid” i Gudme. En 

cafe på tværs af generationer i regi af menighedsrådet. 

 

Afbud fra Lisbeth Hulgaard til martsmødet. 

 

 

For referat 20.01.19/KV 


