
 

Referat Ældrerådsmøde 
 

Dato: 06.01.22 

Tid:  10.00-13.00  

 

Afbud: Finn Olsen 

 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden  

Dagsorden er udsendt før mødet.  

Ældrerådet kan godkende eller supplere den udsendte dagsorden 

 

Indstilling: 

Dagsorden indstilles til godkendelse 

 

Beslutning: 

Godkendt 

 

 

2. Præsentation af Ældrerådets medlemmer og deres 

forventninger til ældrerådet 

Som aftalt på det konstituerende møde 13.12.21, bedes hvert 

enkelt medlem af det nyvalgte Ældreråd præsentere sig selv og 

komme med sine uddybende forventninger til ældrerådet 

Der er afsat ca. 2 minutter pr. ældrerådsmedlem. 

 

Indstilling: 

Præsentation og forventninger tages til efterretning 

 

Beslutning: 

Ældrerådets medlemmers præsentation taget til efterretning. 

 

 

3. Gensidig orientering.   

Fra formand Karen Strandhave 

• Drøftelse af udmeldinger i offentligheden. Vigtigt at når 

ældrerådet udtaler sig er det på baggrund af drøftelser 

og holdninger i ældrerådet. 

 

Fra Ældrerådets medlemmer 

• Ingen punkter dd 

 

Fra Svendborg Kommune Ældrechef Kirsten Vie Madsen 

• Corona fylder meget i hverdagen. Det påvirker 

bemandingen at der er smittede medarbejdere, men 

indtil videre kan det håndteres i eget regi 

4 plejecentre har smittede borgere, der er 25-30 

smittede borgere der passes af hjemmeplejen – 

Teststrategi ændret flere gange de sidste uger. 

 

• Vaccinationer – Svendborg Kommune kontakter borgere 

over 65 der ikke er vaccinerede for at høre om de har 

brug for hjælp til at blive vaccinerede– enten til at 

booke eller til transport. Inden jul havde 86,2% af 

hjemmehjælpsmodtagerne enten modtaget eller tilmeldt 

sig vaccine (Pr. 07.01.22 er det 94,6%) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ældrerådet 
Svendborg Kommune 
Svinget 14 
5700 Svendborg 
 
Formand 
Karen Strandhave 
 
Mobil: 29 47 96 10 
 
Mail: 
strandhave@post.tele.dk 
 
 
www.aeldreraad.dk 
 
 
09-01-2022 
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• Nyt plejecenter skal bygges i Tankefuld, 48 

boliger, aktivitetscenter og med mulighed 

for dagtilbud i tilknytning. Plejecentret skal 

bygges i samarbejde med et boligselskab 

 

• Svendborg Kommune har hyret Dansk Brandteknisk 

Institut (DBI) til at gennemgå brandforhold på alle 

plejecentre. Håndtering af dette vil blive fremlagt 

successivt på kommende møder 

 

• Ny ældrelov ventes med spænding 

 

• I forhold til små teams i hjemmeplejen har Svendborg 

Kommune haft et projekt det sidste år. Vi har kaldt det 

støtte til livet og har fået puljemidler til det. Projektet 

forventes afrapporteret i maj 2022 

 

• Tænketank ift til at sikre rekruttering og fastholdelse på 

ældreområdet opstartet på baggrund af politisk ønske 

og bestilling. Der afrapporteres løbende fra 

Tænketanken på SSSU- møderne 

 

• Tablets og tastatur til ældrerådets medlemmer er 

kommet – men der mangler simkort – Tina Juul Hansen 

skriver til ældrerådet når hun har simkortene også. 

 

• Køresedler kan tages med fra mødet – udfyldes og 

afleveres på ældrerådsmødet i juni til Helle Haugaard 

Frederiksen 

 

Indstilling: 

Orientering tages til efterretning 

 

Beslutning: 

Orientering taget til efterretning 

 

 

4. Vigtige datoer/Leif Sundberg 

Gennemgang af kommende arrangementer i relation til 

ældrerådet 

 

Indstilling: 

Tidligere har Næstformanden været tovholder på dette overblik. 

Det indstilles at Leif Sundberg får funktionen som tovholder i det 

nye ældreråd. 

 

Beslutning: 

Leif Sundberg tager denne funktion med at koordinere 

tilmeldinger til arrangementer. Leif har mobil 28 71 52 27 og 

mail leif@lea-sundberg.dk . Tilmeldinger sendes helst via SMS 

og mail. Ift telefonopkald arbejder Leif i dagtimerne mandag og 

onsdag. 

Ift temadag 22.02.22 sørger Leif for tilmeldinger. Kørsel aftales 

på næste ældrerådsmøde. Der er nogle ældrerådsmedlemmer 

der ikke kan den dag – de finder temadag andre steder og 

datoer. 

 

mailto:leif@lea-sundberg.dk
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Dato Emne Obs/ 

deltagelse 

22.02.22 Kursus i danske ældreråd i Middelfart Alle 

 

 

5. Godkendelse af referater fra ældrerådsmøder og 

høringssvar v/Karen Strandhave 

I forrige periode var proceduren, at sekretæren sendte 

referater og høringssvar til godkendelse hos formand og 

næstformand. Når de havde godkendt referaterne eller 

høringssvar, sendte sekretæren til øvrige 

ældrerådsmedlemmer, suppleanter.  

 

Referater lægges på hjemmesiden med det samme efter 

godkendelse 

 

Høringssvar lægges først på hjemmesiden efter det politiske 

møde, hvor høringssvaret er givet til. 

 

Indstilling: 

Det indstilles at proceduren fastholdes 

 

Beslutning: 

Ovenstående drøftet i det procedure fastholdes. Det aftales at 

referater først lægges på hjemmesiden 2 dage efter udsendelse 

til ældrerådet, så der er mulighed for det enkelte medlem for at 

korrigere. 

 

 

6. Gennemgang af dagsorden til Senior- Social- og 

Sundhedsudvalgets møde 11.01.22 v/Karen Strandhave 

Dagsorden udsendt 05.01.22 drøftes. 

 

Indstilling: 

Ældrerådet drøfter dagsorden til Senior- Social- og 

Sundhedsudvalgets møde 11.01.22 og afgiver eventuelle 

høringssvar. 

 

Beslutning: 

Der skrives ikke høringssvar 

 

 

 

7. Opfølgning fra konstituerende møde v/Karen Strandhave 

Ældrerådet havde på det konstituerende møde følgende forslag 

til kommende møder. 

 

Formand og næstformand har drøftet første udkast til proces: 
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Forslag fra 

konstituerende møde 

Forslag til videre 

arbejde 

Ansvar/ 

aftaler/OK 

Præsentation af Ældrerådets 

medlemmer og deres 

forventninger til ældrerådet 

Dagsordensættes til 

ældrerådets 1. møde 

06.01.22 

Udskydes ved virtuelt 

møde 

Gennemført 

06.01.22 

Gennemgang og tilretning af 

forretningsorden og 

vedtægter 

 

Der anbefales at der på 

februar mødet nedsættes 

en arbejdsgruppe der skal 

komme med forslag til 

reviderede.  

Dette 

aftales samt 

at 

eksisterende 

materiale 

vedhæftes 

punktet 

Fordeling af opgaver i 

ældrerådet 

 

Dagsordensættes til 

ældrerådets 1. møde 

06.01.22 

Punktet 

gentages 

28.01.22 

Deltagelse i møder, der 

afholdes af Danske Ældreråd 

 

Det er vigtigt at få den 

ældrepolitiske viden 

prioriteres og der er 

opmærksomhed på 

deltagelse i ældrerådet og i 

ældrerådets dagsordener 

Sikres via 

dagsorden 

Hvordan bliver Ældrerådet 

mere synlige? 

 

Ældrerådets hjemmeside – 

og eventuelt en facebook-

side 

 

Dagsordensættes til et 

kommende møde ift 

nedsættelse af 

arbejdsgruppe der kan 

udvikle området. 

Ift evt køb af ny 

hjemmeside, anbefales at 

afvente Svendborg 

Kommunes nye 

hjemmeside 

Dagsordens-

sættes til 

mødet i 

marts 

Temamøder til 

Ældrerådsmøderne – fx 

overgang fra sygehus til 

eget hjem / overgange fra 

eget hjem til plejecentre. 

Gode ideer lægges på 

under punktet kommende 

møder, hvor ideerne 

prioriteres 

Aftalt 

Hvordan kommer 

Ældrerådet i kontakt med 

borgere? 

 

Dagsordenssættes til et 

kommende møde sammen 

med 

- Samarbejde med 

ældresagen 

- Kan Ældrerådet fx 

deltage i beboer-

pårørenderåd på de 

plejecentre, hvor vi 

er repræsentanter 

(fx 1-2 gange om 

året). 

Tages 

sammen 

med 

synlighed 

Referater på ældreområdet -

udformning 

Fælles ansvar at have 

fokus på at referaterne er 

fyldestgørende 

Aftalt 
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Indstilling: 

Det indstilles at ældrerådet drøfter forslag til det videre arbejde 

med forslagene fra det konstituerende møde 

 

Beslutning: 

Drøftet. Aftaler indskrevet i ovenstående skema 

 

 

8. Fordeling af opgaver i ældrerådet 

Der er nedenstående opgaver til fordeling blandt ældrerådets 

medlemmer. Der vil løbende kunne komme flere opgaver 

 

Opgave  Indhold Repræsentant

(er) 

Smagspanel  

Det gode madhus 

2 repræsentanter Solveig Thrane 

Majbrit Kjærulff 

Redaktion 

Impulser 

2 repræsentanter Egon Sohnesen 

Marianne 

Horstmann 

Kontakt til 

plejecentre. 

 

Formål at tale 

med de svageste 

ældre og dermed 

være talerør for 

dem ind i 

ældrerådet. 

 

Generelle 

udfordringer og 

problemstillinger 

tages med tilbage 

til ældrerådet. 

Der orienteres om 

dette under 

gensidig 

orientering på 

ældrerådets 

møder. 

 

Stenstrup 

Ollerup 

Christinehaven 

Aldersro 

Demensbyen 

- Nord 

- Syd 

- Aktivitetscenter 

Tåsinge 

Vindeby Pilevej 

Gudbjerg 

Damgården 

Ådalen 

Trollehøj 

Trollemose 

Frøavlen 

Thurøhus 

Caroline Amalielund 

Friplejehjem 

Strandlyst  

Hesselager 

Karen 

Marianne 

Majbritt 

Marianne 

Søren  

 

 

 

Solveig 

 

Leif 

 

Egon 

 

 

Helle  

Ingrid 

 

Margit 

Lisbeth 

Lisbeth 

 

Deltagelse i 

relevante 

kommunale 

udbudsgrupper 

1-2 repræsentanter Tages ad hoc 

Være opdateret 

på politiske 

dagsordener 

Erhvervs- og 

turismeudvalget 

Børne, unge og 

uddannelsesudvalget 

Kultur- og fritidsudvalget 

Borger- og 

arbejdsmarkedsudvalget 

Senior- Social- og 

Sundhedsudvalget 

Teknik og miljøudvalget 

Egon 

 

Majbritt 

 

Margit og Helle 

Karen 

 

Alle 

 

Søren og 
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Plan og 

lokalsamfundsudvalget 

Marianne 

Lisbeth 

 

Eventuelt andre 

ideer 

  

Ansættelse af 

pårørenderåd-

giver 

Deltage i samtalerne Karen 

 

Indstilling: 

Ældrerådet fordeler opgaver og drøfter ideer til andre opgaver 

som ældrerådet kan indgå i 

 

Beslutning: 

Drøftet – fordelingen færdiggøres til næste møde 

 

 

9. Kommende møder 

Der er planlagt følgende møder i ældrerådet i foråret 2022. 

Ældrerådet fremkommer med emner til dagsorden 

Ældrerådsmøde Emne Sted 

Fredag 28.01.22 

kl.10.00-13.00 

  

Mandag 07.03.21  

kl. 10.00-13.00 

  

Torsdag 31.03.22  

kl. 10.00-13.00 

  

Fredag 29.04.22  

kl. 10.00-13.00  

  

Mandag 13.06.22 

kl.10.00-13.00 

  

 

Kommende emner til ældrerådsmøder 

• Hospice (Forslag fra tidligere ældreråd) 

• Geriatrisk afdeling (Forslag fra tidligere ældreråd) 

• Overgange for borgere 

• Møde med praksiskonsulent og formand for lægelaug 

• Ældrerådets synlighed 

• Brugbare byer for seniorer 

• Besøge seniorboliger i eksempelvis Esbjerg 

• Besøge plejecentre 

• Ældrerådets mærkesager – hvad ønsker ældrerådet der 

skal fremmes i Svendborg Kommune 

• Planstrategi – oplæg om strategi frem mod ny 

kommuneplan 

• Orientering om Svendborg Kommune organisering på 

ældreområdet,  

• Masterplan 



 

  Side 7 af 7      

 

 

Indstilling: 

Ældrerådet drøfter og prioriterer emner for 

kommende møder 

 

Beslutning: 

Ovenstående emner foreslået. Såfremt der er plads på 

dagsordenen den 28.01.22 tages organisering og masterplan 

 

10. Eventuelt 

Der skal udarbejdes pjece om ældrerådet og og bestilles 

navneskilte - Margit Lolk og Majbritt Kjærulff tilbyder at lave 

udkast til pjece og Margit Lolk bestiller navneskilte 

 

 

 


