
 

Beslutningsreferat Ældrerådsmøde 
 

Dato: 07.03.22 

Tid:  10.00-13.00  

 

Afbud: Marianne Horstmann 

 

 

 

Velkommen til Lone Rasmussen – Nyt medlem i Ældrerådet 

 
Rundvisning på Hesselager Plejecenter 

v/ Leder Berit Rød Hvilsom. 

 
 

1. Opfølgning fra sidste referat 

Ældrerådets medlemmer tilkendegiver om der er emner fra 

sidste referat der skal drøftes. 

 

Indstilling: 

Ældrerådet drøfter eventuelle emner fra sidste referat. 

 

Beslutning: 

Søren foreslår at referaterne fremadrettet hedder 

beslutningsreferater. Det aftales. 

 

 

2. Godkendelse af dagsorden  

Dagsorden er udsendt før mødet. Ældrerådet kan godkende eller 

supplere den udsendte dagsorden. 

 

Indstilling: 

Dagsorden indstilles til godkendelse. 

 

Beslutning: 

Godkendt 

 

 

3. Gensidig orientering.   

Fra formand Karen Strandhave 

• Henvendelse fra firma der bygger seniorbofælles skaber – 

Ældrerådet byder dem velkomne i Svendborg og henviser til 

Svendborg Kommune i forhold til samarbejde 

• Henvendelse fra firma der leverer tryghedsalarmer. Der 

henvises til Svendborg Kommune 

• Medlemsundersøgelse fra Danske Ældreråd som Karen svarer 

på 

• Karen har holdt oplæg om Ældrerådets arbejde i en 

sognecafe 

 

Fra Ældrerådets medlemmer 

• Søren orienterer om at Jesper Lykkegård er udnævnt til 

professor på SDU og skal forske i sammenhængende 

patientforløb – Forslag om oplæg og samarbejde med ham  

• Ældrerådets kontakter til plejecentre skal ændres på 

hjemmesiden.  

• Margit orienterer om, at navneskilte og brochurer afventer 

eventuel navneændring ift ældrerådet 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ældrerådet 
Svendborg Kommune 
Svinget 14 
5700 Svendborg 
 
Formand 
Karen Strandhave 
 
Mobil: 29 47 96 10 
 
Mail: 
strandhave@post.tele.dk 
 
 
www.aeldreraad.dk 
 
 
07-03-2022 
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• Majbrit foreslår at der oprettes en mailadresse 

til ældrerådet, som ligger på hjemmesiden, og 

som omdirigeres til formand og næstformand 

der videresendes til formand og næstformand 

• Helle orienterer om, at arbejdet med vedtægter og 

forretningsorden kommer på næste møde  

 

Fra Svendborg Kommune Ældrechef Kirsten Vie Madsen 

• Der arbejdes ihærdigt med den fremadrettede boligkapacitet 

• Pårørenderådgiver Charlotte West er tiltrådt 01.03.22. 

Charlotte er i introduktion i marts måned. Telefontider og 

kontakt vil blive annonceret i slutningen af måneden med 

opstart 01.04.22 

• Ældreområdets ledere og medarbejdere er trætte ift de sidste 

to års Corona pandemi, og de sidste 3 måneders sygefravær 

pga corona 

 

Indstilling: 

Orientering tages til efterretning. 

 

Beslutning: 

Orientering taget til efterretning. 

 

 

4. Vigtige datoer v/Karen Strandhave 

Gennemgang af kommende arrangementer i relation til 

ældrerådet. 

 

Dato Emne Obs/ 

deltagelse 

08.03.22 Formandsmøde i Danske Ældreråd om 

ny ældrelov 

Formand 

21.03.22 10.00 

Ældrepolitisk dialogmøde med SSSU 

Formand 

Næstformand 

22.03.22 Kl. 13.30 – 16.30 

Årsmøde regionsældreråd Syddanmark 

– 2 medlemmer kan deltage 

Aftales 

25.04.22 

Kl. 16.00 

Filmen ”DET ER IKKE SLUT ENDNU” 

Dokumentarfilm om plejehjemmet 

Dagmarsminde i Scala 

Alle 

9. maj – 

10 maj 

Repræsentantskabsmøde på Nyborg 

Strand dag 1. 

Ældrekonference dag 2. 

Alle 

14.juni 

Kl. 14.30-

15.30 

Reserveret til dialogmøde med Senior, 

Social- og Sundhedsudvalget om 

budget 2023 

Alle 

 

Indstilling: 

Kommende arrangementer præsenteres og tages til orientering. 

 

Beslutning: 

Taget til efterretning idet Karen Strandhave og Sørens Jacobsen 

repræsenterer Svendborg ældreråd til dialogmødet i 

regionsældrerådet. 
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5. Gennemgang af dagsorden til Senior- 

Social- og Sundhedsudvalgets møde 

08.03.22 v/Karen Strandhave 

Dagsorden udsendt 01.03.22 drøftes. 

 

Indstilling: 

Ældrerådet drøfter dagsorden til Senior- Social- og 

Sundhedsudvalgets møde 08.03.22 og afgiver eventuelle 

høringssvar. 

 

Beslutning: 

Drøftet - Der skrives høringssvar til punkt 2, 3, 4 og 11 

 

 

6. Valg af næstformand 

I det næstformand Leif Sundberg er udtrådt af ældrerådet, skal 

der vælges en ny næstformand i ældrerådet. 

 

Indstilling: 

Der indstilles at ældrerådet vælger et rådsmedlem til 

næstformand. 

 

Beslutning: 

Marianne Horstmann  

 

 

7. Skal Ældrerådet skifte navn fra Ældreråd til Seniorråd? 

Ældrerådet besluttede ved sidste ældrerådsmøde at 

dagsordenssætte et punkt i forhold til at drøfte fordele og 

ulemper ved at skifte navn fra Ældreråd til Seniorråd. 

 

Indstilling: 

Det indstilles at ældrerådet drøfter fordele og ulemper ved at 

skifte navn fra Ældreråd til Seniorråd og træffer beslutning om 

fremtidigt navn for rådet. 

 

Beslutning: 

Det besluttes at ældrerådet skifter navn til Seniorråd, og 

benævnes Seniorrådet i Svendborg Kommune 

 

 

8. Ny Ældrelov 

Formanden er 08.03.22 inviteret til møde i Danske Ældreråd 

vedr. ny ældrelov. Danske Ældreråd har fokus på hvordan 

værdighed og selvbestemmelse sikres i den forbindelse. 

 

Indstilling 

Ældrerådet brainstormer og drøfter ideer til, hvad der er vigtigt 

der medtages i den nye ældrelov, så formanden har et grundlag 

at tage med til mødet. 

 

Beslutning: 

Formanden skal medtage: 

Medbestemmelse værdighed er de overordnede vigtigste forhold 

Vigtigt at få sikret at lovgivningen så der ikke er ”misk mask” 

mellem servicelov og sundhedslov. 
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Dokumentation er nødvendigt for at sikre faglighed 

og professionalisme, men det skal foregå med så 

lille indsats som muligt 

 

 

9. Samarbejde Fynske Ældreråd 

Henvendelse fra Odense Kommunes Ældreråd med et ønske om 

at sikre ældrerådssamarbejde blandt de fynske kommuner i den 

kommende periode. 

Der har i tidligere perioder været konstruktivt samarbejde blandt 

de fynske ældreråd 

 

Indstilling 

Svendborg Ældreråd melder tilbage, at ældrerådet ønsker at 

indgå i dette samarbejde 

 

Beslutning: 

Svendborg Ældreråd melder tilbage, at ældrerådet ønsker at 

indgå i dette samarbejde 

 

 

10. Fornyelse af pensionistkortet ”Fyn Rundt” for ikke digitale 

borgere 

Pensionister kan købe et pensionistkort ved Fynbus til Kr. 250 

pr. måned, der giver ret til buskørsel af libitum. 

Kortet skal købes i webshop eller via en app. Alternativt skal 

man som borger møde op på kontoret i Odense for at forny 

kortet. 

Ældrerådet har modtaget henvendelse fra en borger der oplever 

denne arbejdsgang som yderst krævende og problematisk, da 

borger ikke er digital og skal møde op i Odense hver måned. 

 

 

Indstilling 

Det indstilles at ældrerådet drøfter borgerhenvendelsen og retter 

henvendelse til Fynbus i forhold til at ændre muligheder for ikke 

digitale borgere.  

Henvendelse kan evt ske via Svendborg Kommunes medlem i 

bestyrelsen. 

 

Beslutning: 

Der rettes henvendelse til Fynbus 

 

 

11. Synlighed 

Ældrerådet har siden konstitueringen ønsket af arbejde med, 

hvordan Ældrerådet kan sikre at være synlige for borgerne i 

Svendborg Kommune, og ønsket at have fokus på, hvordan 

Ældrerådet kommer i kontakt med de relevante borgere, både 

de svageste ældre og de yngste selvhjulpne ældre. 

 

Indstilling: 

Ældrerådet drøfter medlemmernes forslag og ideer til synlighed 

og nedsætter en arbejdsgruppe der skal komme med forslag og 

initiativer til at sikre Ældrerådets synlighed 

 

Beslutning: 
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Punktet udskydes til næste møde 

 

 

12. Studietur i september 

Ældrerådet ønsker at komme ud og se hvordan der arbejdes 

med ældrepolitiske forhold i andre kommuner. Ældrerådet har 

tradition for at afholde en studietur i september, hvor formanden 

for Social- og sundhedsudvalget inviteres til at deltage. 

 

Indstilling: 

Ældrerådet drøfter medlemmernes forslag og ideer til studietur 

og beder administrationen om at planlægge en studietur. 

 

Beslutning: 

Punktet udskydes til næste møde 

 

 

13. Læring fra kursus i Danske Ældreråd 

De fleste ældrerådsmedlemmer har været på kursus for nye 

ældrerådsmedlemmer arrangeret af Danske Ældreråd.  

I forhold til at sikre optimal udnytte at kurser drøftes om 

kurserne har givet anledning til læring, noget der skal tages op i 

Ældrerådet i Svendborg Kommune, eller andet kurset giver 

anledning til. 

 

Indstilling: 

Ældrerådet drøfter opfølgning fra kurset. 

 

Beslutning: 

Punktet udskydes til næste møde 

 

 

 

14. Fordeling af opgaver i ældrerådet 

Ældrerådet har på sidste møde drøftet fordeling af opgaver – og 

er startet op på fordeling. Der vil løbende kunne komme flere 

opgaver. 

Opgave  Indhold Repræsentant

(er) 

Smagspanel  

Det gode madhus 

2 repræsentanter Solveig 

Majbrit  

Redaktion 

Impulser 

2 repræsentanter Egon  

Marianne  

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 

Stenstrup 

Ollerup 

Christinehaven 

Aldersro 

Demensbyen 

- Nord 

- Syd 

- Aktivitetscenter 

Tåsinge 

Vindeby Pilevej 

Gudbjerg 

Damgården 

Ådalen 

Trollehøj 

Karen 

Marianne 

Majbritt 

Marianne 

Søren  

 

 

 

Solveig 

Lone 

Finn 

Efon 

Egon 

Ingrid 
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til ældrerådet. 

Der orienteres om 

dette under 

gensidig 

orientering på 

ældrerådets 

møder. 

 

Trollemose 

Frøavlen 

Thurøhus 

Caroline Amalielund 

Friplejehjem 

Strandlyst  

Hesselager 

Ingrid 

Helle  

Ingrid 

Finn 

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 

 

 

Plan og 

lokalsamfundsudvalget 

Egon 

 

 

Majbritt 

 

 

Margit og Helle 

 

Karen 

 

 

Alle 

 

 

Søren og 

Marianne 

 

Lisbeth 

 

Følgegruppe til 

Plejecenter i 

Tankefuld 

2 repræsentanter 

Fra sidste rådsmøde er der 

forslag om at der kan 

være forskellige 

repræsentanter i forhold til 

referencegruppe – 

afhængigt af hvor i 

processen projektet er   

Marianne  

Søren 

Majbritt 

Karen 

Vedtægter og 

forretningsorden 

Oplæg til ændringer Marianne 

Helle 

 

Indstilling: 

Ældrerådet fordeler opgaver.  

 

Beslutning: 

Fordelt 

 

 

15. Kommende møder 

Ældrerådet prioriterer og fremkommer med emner til dagsorden. 

Ældrerådsmøde Emne Sted 

Torsdag 31.03.22    



 

  Side 7 af 7      

 

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 

 

Indstilling: 

Ældrerådet drøfter og prioriterer emner for kommende møder 

 

Beslutning: 

Kirsten undersøger muligheden for at næste møde er på Ådalen 

Plejecenter med start 09.30 

 

16. Eventuelt 

Telefonnumre på plejecentrenes sektionsledere sendes til 

ældrerådet. 

 

Deltage i bruger- og pårørende på plejecentre drøftet. 

 

Telefonliste og e-mailliste sammenskrives og udsendes på ny. 

 

 

 


