
Beslutningsreferat af møde i Seniorrådet 
 

Dato: 01.09.22 

Tid:  10.00-13.00  

Sted: Udvalgsværelse 4, Ramsherred 5, 5700 Svendborg 

 

 

Afbud: Finn Olsen, Lisbeth Hulgård 

 

 
 

1. Opfølgning fra sidste referat v/Karen Strandhave 

Seniorrådets medlemmer tilkendegiver om der er emner fra 

sidste referat der skal drøftes. 

 

Indstilling: 

Seniorrådet drøfter eventuelle emner fra sidste referat. 

 

Beslutning: 

Ingen emner til opfølgning 

 

 

2. Godkendelse af dagsorden v/Karen Strandhave  

Dagsorden er udsendt før mødet. Seniorrådet kan godkende 

eller supplere den udsendte dagsorden. 

 

Indstilling: 

Dagsorden indstilles til godkendelse. 

 

Beslutning: 

Dagsorden godkendt 

 

3. Gensidig orientering.   

Fra formand Karen Strandhave 

• Husk sidste tilmelding til frivillig fejring 28.09 er 07.09.22 

 

Fra Seniorrådets medlemmer 

• Søren Jakobsen orienterede fra møde i det regionale 

ældreråd i går, hvor det blev lagt sidste hånd på mødet 

25.10.22 ift sundhedsklynger og det nære sundhedsvæsen. 

Sundhedsplanen har ikke været til høring i det regionale 

ældreråd, i det de ved en forglemmelse ikke var på 

høringslisten. Vedtægter fra regionale ældreråd er ved at 

blive revideret – der skal udpeges 2 medlemmer - 

seniorrådet skal dagsordenssætte hvem der repræsentere 

Svendborg Seniorråd 

• Søren Jakobsen er inviteret til møde den 09.09.22 vedr. 

politisk opstart for sundhedsaftalen for 2024-2027 

• Marianne Horstmann dagsordenssætter møde 31.10.22 til 

næste møde 

• Helle Frederiksen og Egon Sohnesen har været på kursus i 

kommunaløkonomi og budgetlægning. Der er store forskelle 

på hvad kommunerne lægger ind til hver enkelt borger – og 

stor på hvad kommunerne har med i forhold til demografi. 

Egon rundsender slides fra kurset, og økonomi sættes på 

som punkt fremadrettet 
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Fra Svendborg Kommune Ældrechef Kirsten 

Vie Madsen 

• Pårørenderådgiver er ved at komme i gang. 

Typisk er der 3 samtaler med de pårørende der henvender 

sig. Pårørendegrupper for pårørende i hjemmeplejen og på 

Socialområdet opstartes dette efterår 

• Temadag 10.09.22 i Sundhedshuset for demente og 

pårørende til demente 

• Vaccinationer opstartes medio oktober 

• Orientering om påbud fra styrelsen for patientsikkerhed i 

hjemmeplejen ift 5 punkter 

 

 

Indstilling: 

Orientering tages til efterretning. 

 

Beslutning: 

Orientering taget til efterretning 

 

4. Høringssvar budget 2023 v/Karen Strandhave  

Seniorrådet har fået forelagt administrationens forslag til 

besparelser, som de skal give høringssvar på inden 07.09.22 

 

Indstilling: 

Seniorrådet drøfter og skriver høringssvar 

 

Beslutning: 

Forslagene drøftet – Udkast til høringssvar udformet – det 

rundsendes så alle seniorrådsmedlemmer kan kommentere på 

det senest søndag aften, Karen og Marianne sørger for 

sammenskrivning af kommentarer og fremsendelse inden 

07.09.22 

 

Bilag: 

Besparelses og udvidelsesforslag 

 

5. Vigtige datoer v/Marianne Horstmann 

Gennemgang af kommende arrangementer i relation til 

Seniorrådet. 

 

 

Dato Emne Obs/ 

deltagelse 

08.09.22 Studietur Alle 

28.09.22 

Kl. 17.00 

Fejring af frivillige 

Tåsingehallen. Man melder selv til 

Alle 

05.10.22 Informationsarrangement 70 årige Aftales 

06.10.22 Informationsarrangement 75 årige Aftales 

13.10.22 Informationsarrangement 80 årige Aftales 

25.10.22 Møde i regionsældrerådet Alle 

31.10.22 Sundhedsklynger Danske Ældreråd i 

Middelfart 

Aftales 

08.11.22 

Kl. 14.30 

Dialogmøde med SSSU Alle 
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Indstilling: 

Kommende arrangementer præsenteres og tages 

til efterretning.  

 

Beslutning: 

Taget til efterretning 

 

 

6. Orienteringsmøde for 70, 75 og 80-årige v/Karen 

Strandhave 

Svendborg Kommune har efter flere års uønsket coronapause 

inviteret 70, 75 og 80-årige til orienteringsmøder, hvor 

seniorrådet har en stadeplads. Planen ser derfor således ud 
 

 MØDEDAG  

ONSDAG 5. OKT. 

MØDEDAG  

TORSDAG 6. OKT. 

MØDEDAG  

TORSDAG 13. OKT. 

Kl. 9-

11.30 

70-årige 

Helle 

Margit 

75-årige 

Søren 

Lone  

80-årige 

Solveig 

Egon 

Marianne (Evt) 

Kl. 

11.30-

12.30 

Pause, rengøring, 

klar til næste hold 

Pause, rengøring, 

klar til næste hold 

Pause, rengøring, 

klar til næste hold 

Kl. 

12.30-

15.00  

70-årige 

Helle 

Margit 

Egon 

75-årige 

Karen 

Majbritt 

80-årige 

Egon 

Marianne (Evt) 

Ingrid 

 

Indstilling: 

Seniorrådet drøfter hvem der deltager i hvilke arrangementer, 

hvad der er vigtigt at være opmærksomme på og hvilke 

materialer seniorrådet skal have med 

 

Beslutning: 

Fordelt ift ovenstående 

Seniorrådet har folder, impulser, dug, blomster og roll op med 

 

 

 

7. Evaluering af møde med ældresagen v/Karen Strandhave 

Seniorrådet har tradition for at samarbejde med ældresagen i 

forhold til borgermøder, arrangementer og koordinerende 

møder.  

Der er afholdt fællesmøde den 29.08.22 kl. 10.00 i 

Gæstekantinen på Svinget 

 

Indstilling: 

Evaluering og aftale om eventuelle opgaver 

 

Beslutning: 

Der er udsendt referat fra mødet – det var et godt møde. 
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Der er aftalt evt fællesmøde vedr. ny ældrelov. 

Vigtigt med fokus på hvad henholdsvis Seniorrådet 

og Ældresagen – Der skrives artikel i Impulser. 

Marianne og Egon tager det med i redaktionen. 

Karen Strandhave og Preben Juhl Rasmussen koordinerer møde i 

foråret 2023. 

 

 

8. Kommende møder v/ Karen Strandhave 

Seniorrådet prioriterer og fremkommer med emner til 

dagsorden: 

Seniorrådsmøde Emne Sted 

Fredag 23.09.22 Kl. 09.00 

Oplæg fra Jesper 

Løkkegårds 

forskerteam 

 

Mandag 07.11.22   

Torsdag 01.12.22 Julefrokost Gæstekantinen 

 

 

Kommende emner til seniorrådsmøder 

• Oplæg om Eco-nøgletal 

• Hospice (Forslag fra tidligere ældreråd) 

• Geriatrisk afdeling (Forslag fra tidligere ældreråd) 

• Overgange for borgere 

• Møde med praksiskonsulent og formand for lægelaug 

• Besøge plejecentre 

• Seniorrådets mærkesager – hvad ønsker seniorrådet der 

skal fremmes i Svendborg Kommune 

• Oplæg indflytning plejecentre (Kirsten) 

• Oplæg Fælles Demenskort (Kirsten) 

• Pårørenderådgiver (Karen) 

 

Indstilling: 

Seniorrådet prioriterer emner/besøg for kommende møder 

 

Beslutning: 

Det aftales ved næste møde hvad der skal være i forbindelse med 

mødet den 07.11.12 

 

9. Hvad skal videre til pressen/facebook?/alle 

Seniorrådet forholder sig til dagens møde 

 

Indstilling: 

Seniorrådet drøfter om der er temaer fra dagens møde der skal 

videreformidles. 

 

Beslutning: 

Høringssvar sendes til pressen når Seniorrådet har godkendt 

Oplæg til facebook sendes til Majbritt 

 

 

10. Eventuelt/alle 


