
Beslutningsreferat af møde i Seniorrådet 
 

Dato: 29.04.22 

Tid:  09.30-13.00  

Sted: Svinget 14, 5700 Svendborg 

 

Afbud:  Solveig Thrane, Karen Strandhave 

 

 

 

Mødet startede med  

• Rundvisning i Borgerservice v/ leder Birgit Bondesen 

• Kort orientering ved tidligere ældrerådsmedlem Elsebeth Giessing 

omkring godt forløb på Plejecenter 
 

 
 

1. Opfølgning fra sidste referat v/Marianne Horstmann 

Seniorrådets medlemmer tilkendegiver om der er emner fra 

sidste referat der skal drøftes. 

 

Indstilling: 

Seniorrådet drøfter eventuelle emner fra sidste referat. 

 

Beslutning: 

Der er ingen punkter der kræver opfølgning. 

 

 

2. Godkendelse af dagsorden v/Marianne Horstmann 

Dagsorden er udsendt før mødet. Seniorrådet kan godkende 

eller supplere den udsendte dagsorden. 

 

Indstilling: 

Dagsorden indstilles til godkendelse. 

 

Beslutning: 

Godkendt – i det orienteringen tages sidst på mødet. 

 

 

3. Gensidig orientering.   

Fra næstformand Marianne Horstmann 

• Marianne og Karen har været til møde omkring ledelse af 

seniorråd. Der var mange gode vinkler. 

• Marianne, Karen og Ingrid har været til et godt 

borgermøde om fremtiden ældrepleje – oplæg fra mødet 

er sendt til seniorrådets medlemmer. 

•Egon og Marianne har været til redaktionsmøde i Impulser 

og skriver en lille artikel med præsentation af 

seniorrådets arbejde. Gode ideer mailes til Egon og 

Marianne inden for en uge. 

 

Fra seniorrådets medlemmer 

• Søren Jakobsen har været til møde i Sundhedsbrugerrådet 

hvor der sidder repræsentanter fra 

patientorganisationer, regionale politikere og ældre- og 

seniorrådsrepræsentanter. Der blev drøftet arbejdet med 

overgange. Oplæg fra PLO ift muligheder og 
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udfordringer. Det vil gavne 

overgangsarbejdet med fælles journaler, 

fælles økonomi osv.  

•Søren Jakobsen - Regionspolitiker henvendt sig hvad mener 

seniorrådet ift lukning af akutfunktion på Svendborg 

Sygehus – drøftet holdning 

•Margit Lolk giver gratis undervisning i Qigong for 

ældreområdets personale og Margit underviser i Qigong 

om morgenen på Nyborg Strand 

•Majbrit Kjærulf - Spændende film i mandags omkring 

demenspleje – Filmen hedder ”Det er ikke slut endnu” 

 

Indstilling: 

Orientering tages til efterretning. 

 

Beslutning: 

Orientering taget til efterretning. 

 

 

4. Vigtige datoer v/Marianne Horstmann 

Gennemgang af kommende arrangementer i relation til 

seniorrådet. 

 

Dato Emne Obs/ 

deltagelse 

9. maj – 

10 maj 

Repræsentantskabsmøde på Nyborg 

Strand dag 1. 

Ældrekonference dag 2. 

Alle 

3. juni 

11.30-

13.30 

Frokost med Borgmester Bo Hansen 

Undervisningslokalet, Rådhuset, 3 sal. 

Alle 

16. 

august 

Kl. 14.30-

15.30 

Reserveret til dialogmøde med Senior, 

Social- og Sundhedsudvalget om 

budget 2023 

NY DATO 

Alle 

08.11.22 

Kl. 14.30 

Dialogmøde med SSSU Alle 

 

Indstilling: 

Kommende arrangementer præsenteres og tages til orientering. 

 

Beslutning: 

Orientering taget til efterretning. 

• Ift møde med Borgmesteren 3 juni meldes afbud til Tina 

Juul Hansen 

• Dialogmødet 14. juni udskydes til 16 august 

 

 

 

5. Gennemgang af dagsorden til Senior- Social- og 

Sundhedsudvalgets møde 03.05.22 v/Karen Strandhave 

Dagsorden udsendt 27.04.22 drøftes. 

 

Indstilling: 

Seniorrådet drøfter dagsorden til Senior- Social- og 

Sundhedsudvalgets møde 03.05.22 og afgiver eventuelle 

høringssvar. 
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Beslutning: 

Der skrives høringssvar til punkt 3 og til 

tillægsdagsordenen 

 

 

6. Studietur i september v/Karen Strandhave 

Seniorrådet ønsker at komme ud og se hvordan der arbejdes 

med ældrepolitiske forhold i andre kommuner. Seniorrådet har 

tradition for at afholde en studietur i september, hvor formanden 

for Social- og sundhedsudvalget inviteres til at deltage. 

Ved mødet fremlægges muligheder 

 

Indstilling: 

Seniorrådet træffer beslutning omkring studietur 2022 

 

Beslutning: 

Studietur afholdes 8 september med Esbjerg som det ene besøg. 

Det andet besøg skal også være ældrefagligt relevant og drøftes 

ved kommende møde 

 

7. Reviderede vedtægter og forretningsorden v/Marianne 

Horstmann og Helle Frederiksen 

Arbejdsgruppen har lavet forslag til reviderede vedtægter og 

forretningsorden. Vedtægter og forretningsorden er tilrettede 

efter dialog ved sidste seniorrådsmøde. Se bilag 

Vedtægterne skal politisk behandles. 

 

Indstilling: 

Seniorrådet godkender forslag til ændrede vedtægter og 

forretningsorden og indstiller at vedtægter videresendes til 

politisk behandling 

 

Bilag:  

Revideret udkast til vedtægter og forretningsorden 

 

Beslutning: 

Revideret udkast til vedtægter og forretningsorden godkendt 

 

 

8. Brug af borgerservice v/Marianne Horstmann 

Seniorrådet har fået flere henvendelser fra borgere som ikke 

oplever det er rart at komme i borgerservice, fordi 

tavshedspligten ikke kan blive overholdt ift andre borgere og 

bibliotekspersonale. Dette forstærkes af at besøgende til 

biblioteket går igennem borgerservice. Seniorrådet besøger 

forud for mødet borgerservice for at se på forholdene 

 

Indstilling: 

Seniorrådet drøfter efter rundvisning  

 

Beslutning: 

Seniorrådet retter en henvendelse til Borger og 

arbejdsmarkedsudvalget, CC Senior-, Social- og 

Sundhedsudvalget med følgende indhold. 
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Seniorrådet har fået flere henvendelser fra ældre 

borgere i forhold til borgernes diskretion. 

Seniorrådet har ved dagens besøg konstateret, at 

der er udfordringer ift dels at overholde tavshedspligt og dels at 

svage mennesker ikke kan sidde ned ved længere betjeninger i 

Borgerservice. 

 

Seniorrådet vurderer det vil være optimalt med en anden fysisk 

placering. 

 

Såfremt der ikke er mulighed for at flytte borgerservice til en 

anden fysisk placering anbefales der, at bibliotekskunder får en 

særskilt indgang – og at reserveret biblioteksmateriale afhentes 

andet sted, så biblioteks kunder ikke skal igennem 

Borgerservice. 

 

Der skal tages højde for, at svage borgere under betjening kan 

sidde ned ved behov for det. 

 

Vi imødeser jeres positive tilbagemelding. 

 

 

 

9. Oplæg professor Jesper Løkkegaard/Søren Jakobsen  

Seniorrådet ønsker et oplæg fra professor Jesper Løkkegaard i 

efteråret omkring borgernes overgange fra sygehus til 

kommunalt regi.  

 

Indstilling: 

Seniorrådet drøfter ønsker til indhold i oplæg 

 

Beslutning: 

Søren Jakobsen foreslår at møde eventuelt foregår på OUH. 

Søren laver en skriftlig henvendelse Jesper Løkkegaard 

 

 

10. Forberede frokostmøde 03.06.22 v/Marianne Horstmann 

Seniorrådet er inviteret til frokost med Borgmester Bo Hansen 

fredag 03.06.22 

 

Indstilling: 

Seniorrådet drøfter hvilke emner de ønsker at drøfte med 

Borgmesteren, og om der er noget der skal forberedes  

 

Beslutning: 

Seniorrådet ønsker at drøfte 

• Forventningsafklaring 

• Den demografiske udvikling/Besparelser 

• Borgerservice 

• Planstrategi  

 

 

11. Kontaktpersoner ift plejecentre 

Seniorrådet er kontaktpersoner ift de forskellige plejecentre. 

Seniorrådet ønsker at få nedskrevet muligheder for 

funktionen/rollen som kontaktperson. 
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Formanden og næstformand vil bede Kirsten Vie 

om at udarbejde et notat ift funktionen/rollen som 

kontaktperson på plejecenter. 

 

Indstilling: 

Seniorrådet beder Kirsten Vie om at komme med et oplæg 

 

Beslutning: 

Seniorrådet beder Kirsten Vie om at komme med et oplæg 

 

 

12. Samarbejde med ældresagen v/Søren Jakobsen 

Seniorrådet har tradition for at samarbejde med ældresagen i 

forhold til borgermøder, arrangementer og koordinerende 

møder.  

 

Indstilling: 

Der drøftes/udveksles ideer til hvordan samarbejdet bedst sikres 

fremadrettet 

 

Beslutning: 

Punktet udsættes til næste møde 

 

 

 

13. Forslag til datoer efteråret møder 2022 V/ Marianne 

Horstmann 

Der foreslås følgende datoer 

 

Seniorrådsmøde Forud for 

SSSU møde 

Mandag 15.08.22 16.08.22 

Torsdag 01.09.22 06.09.22 

Fredag 23.09.22 27.09.22 

Mandag 07.11.22 08.11.22 

Torsdag 01.12.22 06.12.22 

 

Indstilling: 

Seniorrådet træffer beslutning om mødedatoer for efterårets 

møder 

 

Beslutning: 

Datoer taget til efterretning 

 

14. Kommende møder/Karen Strandhave 

Seniorrådet prioriterer og fremkommer med emner til 

dagsorden: 

Seniorrådsmøde Emne Sted 

Mandag 13.06.22 

kl.10.00-13.00 

Demens 

Rundvisning i 

demensbyen og 

oplæg om 

demenstilbud 

Demensbyen 

Bryggerlunden 2 

5700 Svendborg 
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Kommende emner til seniorrådsmøder 

• Hospice (Forslag fra tidligere ældreråd) 

• Geriatrisk afdeling (Forslag fra tidligere 

ældreråd) 

• Overgange for borgere 

• Oplæg ved Jesper Lykkegård som er udnævnt til professor 

på SDU og skal forske i sammenhængende patientforløb 

• Møde med praksiskonsulent og formand for lægelaug 

• Brugbare byer for seniorer 

• Besøge seniorboliger i eksempelvis Esbjerg 

• Besøge plejecentre 

• Seniorrådets mærkesager – hvad ønsker seniorrådet der 

skal fremmes i Svendborg Kommune 

• Planstrategi – oplæg om strategi frem mod ny 

kommuneplan 

 

Indstilling: 

Seniorrådet har tidligere besluttet at de ønsker at besøge 

demensbyen og høre om demenstilbud  

 

Beslutning: 

Der træffes beslutning om august mødet på junimødet 

 

 

15. 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: 

Nye vedtægter og forretningsorden, konstituering, møde med 

Borgmester.  

Finn Olsen formulerer oplæg og sender til Marianne Horstmann 

 

16. Eventuelt/alle 

 


