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Dato: 06.02.23 

Tid:  09.30-13.00  

Sted: Gæstekantinen, Svinget 14, 5700 

 

Afbud: Helle Frederiksen 

  

Mødet blev afsluttet med oplæg  

ved Sundhedschef Anne Højmark Jensen 

 

 
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 kommentarer 

 
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: 

Godkendt 

 
  

Beslutningsreferat 
- Møde i Seniorrådet 
 
 

Svendborg Seniorråd 

Svinget 14 

5700 Svendborg 

 

Tlf. 29 47 96 10 

 

www.svendborg.dk/seniorråd 

 

06.01.2022 

 

Svendborg Seniorråd 

Formand Karen Strandhave 

Mobil: 29 47 96 10 

Mail: strandhave@post.tele.dk 

Svendborg Kommune opfordrer alle til at skrive sikkert 

via Digital post. Derfor bør du aldrig sende fortrolige 

personhenførbare oplysninger (CPRnr. helbreds- og 

økonomiske oplysninger) i en almindelig mail. Læs 

mere: https://www.svendborg.dk/om-kommunen/digital-

post-og-selvbetjening 

 

 

https://www.svendborg.dk/om-kommunen/digital-post-og-selvbetjening
https://www.svendborg.dk/om-kommunen/digital-post-og-selvbetjening
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3. Gensidig orientering.   
Fra formand Karen Strandhave 

• Invitation til repræsentantskabsmøde i Danske Ældreråd 
er udsendt, der kommer yderligere materiale ift work-
shop. Der aftales samlet tilmelding næste møde. 

• Der har været møde mellem rådsformænd (udsatte, han-
dicap og seniorråd) og administration omkring øget sam-
arbejde, eksempelvis fælles høringssvar, tværfaglig ko-
ordinering, budgetmøder og dialogmøder  

• Udbudsmateriale videresendt 

• Karen Strandhave og Marianne Horstmann tilmeldt sig 
formandskursus ved Veluxfonden i marts måned 

• Danske ældrerådsanbefalinger ift Sundhedsaftaler er ud-
sendt 

 
Fra Seniorrådets medlemmer 

• Marianne Horstmann orienterer om møde med formænd 
i regionsældrerådet 17.01 – spændende dag om nyt re-
geringsgrundlag 

• Søren Jacobsen til regionalt seniorrådsmøde i går. Fo-
kus var på formidling. Næste stormøde vil formentlig om-
handle sundhedsaftaler 

• Søren Jacobsen orienterer om, at der er klyngemøde dd 
for alle der deltager i patientinddragelsesudvalg. Der er 
aftalt ny struktur ift formøder, så de hvor de 4 forskellige 
klynger kan tale sammen inden mødet  

• Søren Jacobsen orienterer om, at der arbejdes med det 
dilemma at det er aftalt, patientinddragelsesmedlemmer 
udpeges at Regionale Ældreråd, når der ikke er aner-
kendt af Danske Ældreråd at der er Regionale Ældreråd 

• Solveig Thrane har talt med Fyns Amts Avis ift hvordan 
seniorrådet bedst samarbejder med avisen. Avisen råder 
til at sende ind ift specifikke arrangementer og gode hi-
storier 

• Finn Olsen orienterer om, at lokalradioen har lavet inter-
view med Kirsten Vie om ældreområdet og hendes sam-
arbejde med seniorrådet og seniorrådets betydning. In-
terview har været rundsendt på facebook 

 
Fra Svendborg Kommune Ældrechef Kirsten Vie 

• Budget 2024 – der forventes besparelsesrunde 

• Tankefuld – navnekonkurrence, arkitekterne er aktuelt 
ved at tegne efter møderne i følgegruppen 

• OK-fonden trukket sig fra det planlagte samarbejde, pri-
mært pga tidernes ugunst. 
 
 



 

Side 3 af 9   

Indstilling: 

Orientering tages til efterretning. 

 

Beslutning: 

Taget til efterretning 

 

 
4. Vigtige datoer v/Karen Strandhave 

Gennemgang af kommende arrangementer i relation til Seniorrå-

det. 

Dato Emne Obs/ 

deltagelse 

07.02.23 Kl. 14.45 – 15.30 

Dialogmøde med Senior, Social – og 

Sundhedsudvalget i Rådhussalen 

Alle 

28.02.23 Temadag danske ældreråd i Middelfart 

 

Alle 

22.03.23 Arsmøde i regionsældreråd Fomand 

Næstformand 

28.03.23 Kl. 12.00-14.00 

Møde med Langeland Ældreråd 

Fredensvej 1, Rudkøbing 

Aftalt 

03-

04.05.23 

Repræsentantskabsmøde og konference 

Nyborg strand 

Alle 

26.04.23 Workshop ift frivilligpolitik Alle 

01.06.23 Kl. 13.00 – 15.00 

Fællesmøde med Ældresagen 

Alle 

 

Indstilling: 

Kommende arrangementer og aftaler herfor drøftes 

 

Bilag: 

Brev fra Langeland Ældreråd 

 

Beslutning: 

Drøftet, aftalt og taget til efterretning 

 

 

 
5. Gennemgang af dagsorden til Senior- Social- og Sundheds-

udvalgets møde v/Karen Strandhave 

Dagsorden til Senior- Social- og Sundhedsudvalgets møde til 

drøftes. 
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Indstilling: 

Seniorrådet drøfter dagsorden til Senior- Social- og Sundheds-

udvalgets møde og afgiver eventuelle høringssvar. 

 

Beslutning: 

Der skrives ikke høringssvar 

 

 
6. Evaluering af seniorrådets arbejde- og mødeform 

Seniorrådet har nu fungeret i et år. Der er aftalt tilknytning til ple-
jecentre og opgaver. 
 

Indstilling: 

Seniorrådet drøfter og evaluerer arbejds- og mødeform i forhold 

til erfaringsopsamling og forbedringsmuligheder. 

 

Bilag 

Fordeling af opgaver  

Tilknytning til plejecentre 

 

Beslutning: 

Det aftales at erindre det fokus, at formålet for seniorrådet er at 

være rådgivende organ ift ældrepolitikken i Svendborg Kommune 

Der er enighed om tilknytning til plejecentre og opgaver fortsæt-

ter. Ift opgaver skal der senere vurderes på om der skal to perso-

ner på de forskellige udvalg. 

Opfølgning på punktet dagsordenssættes. 

 

Ift mødeform 

• Tilfredshed med formandskabets ledelse 

• Dagsorden tilrettes således, tilbagemelding fra møder i 
stående udvalg bruger- og pårørenderådsmøder sættes 
på under orientering. Husk man kan abonnere på udval-
gets dagsordener 

• Aftalt skiftende ordstyrer på møder, så formand ikke både 
skal sikre gennemførslen af dagsorden og styre række-
følge i talerækken 

 

Ift arbejdsform 

• Godt samarbejde 

• Vigtigt at prioritere det sociale og spise sammen 

• Drøftet udarbejdelse af årsrapport for hvad der er nået det 
forgangne år, ift at sikre formidling af hvad seniorrådet har 
opnået 
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7. Afstemning til Danske Ældreråds bestyrelse 28.02.23 
Efter temadag i Danske Ældreråd 28.02.23 er der valg til Danske 
Ældreråds bestyrelse. Det er 2 stemmer pr. seniorråd/ældreråd. 
Det er formand og næstformand der afgiver stemmerne for seni-
orrådet. 
 

Indstilling: 

Drøftelse af afstemning 

 

Beslutning: 
Drøftet 
 

8. Erfaringsopsamling og videndeling/Karen Strandhave 
Erfaringsopsamling og vidensdeling efter stormøde i regionsæld-
rerådet i Middelfart 26.01.23 om Sundhedsreformen og dennes ud-
møntning i Sundhedsplanen. 
 

Indstilling: 

Seniorrådet drøfter og videndeler og beslutter om der er noget 

der skal arbejdes videre med 

 

Beslutning: 

Møde i Regionsældrerådet om sundhedsreform 26.01.23 var et 

godt møde, hvor der på bedste vis blev præsenteret de forskellige 

vinkler fra deltagerne 

 
            

9. Seniorrådets Synlighed 

Seniorrådet har drøftet synlighed i den optik, at synlighed er 

mange forskellige ting og opstår ved: 

• at deltage i arbejdsgrupper, temamøder og andre steder 
hvor borgere mødes 

• at seniorrådet tager ting op af egen drift 

• deltagelse ved diverse arrangementer for seniorer, gene-
ralforsamlinger. (Karen deltager som dirigent i senior-
idrættens generalforsamling) 

• Kontakt til journalister  

• At Sende læserbreve 

• Personlige portrætter på facebook Majbritt Kjærulff har la-
vet udkast til struktur. (Dagsordenssættes til næste møde. 
Solveig udfylder eksempel til næste møde) 
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• Konkrete punkter og mærkesager 

 

 

 

Indstilling: 

Seniorrådet drøfter indsatser og hvordan der skal arbejde med 

dem, og hvem der skal arbejde med, indsatserne, herunder struk-

tur for portrætter på facebook. 

 

Bilag:  

Forslag til skabelon til facebook. 

 

Beslutning: 

Der arbejdes med følgende initiativer ift synlighed: 

 

• Pjecen anvendes til formidling af seniorrådets arbejde. 
Pjecen er god til at formidle seniorrådets virke generelt, 
eksmepelvis ved bilaterale møder i lokalsamfund o.l. 

 

• Faceboookgruppen får gode tilbagemeldinger – husk at 
dele det der er relvant. 

 

• Deltagelse i arbejdsgrupper  
 

• Læserbreve er måden at få sager i avisen på 
 

• Skabelon fra Majbritt Kjærulff til portrætter på seniorrådets 
facebookside. Alle sender udfyldt skabelon til Majbritt når 
de har den klar, opslagene lægges på Facebook løbende. 
Der tages billeder af seniorrådskollegaer, når man er i ak-
tion, som også sendes til Majbritt Kjærulff. 

 

• Den 11.04.23 til møde på Friplejehjemmet bestiller Karen 
en fotograf der kan tage et samlet billede af seniorrådet – 
dem der ikke kan deltage kan fotoshoppes ind på billedet 
efterfølgende 

 
 

10. Dialogmøde med Senior-, Social- og Sundhedsudvalget 
07.02.23 kl. 14.45-15.30 
Seniorrådet besluttede på sidste møde at de ønsker at drøfte: 
 

Konsekvenser af regeringsgrundlag 

• Tanker om besparelser og afbureaukratisering – hvordan 
skal det håndteres? 
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• Tankerne om fuld tid- seniorjob, deltidsstillinger o.l. mulig-
heder 

• Kontakt til landspolitikere ift kommunale udfordringer – 
sikre viden om praksis i kommunerne 
 

Frivillighed  

• Hvordan sikres frivillighed bedst fremadrettet? 
 

Budget 2024 

• Forventninger til udfordringer/resultat? 

 
Senior, Social og Sundhedsudvalget har fået fremsendt dagsor-
den. 

 

Indstilling: 

Seniorrådet tager sagen til efterretning 

 

Beslutning: 

Taget til efterretning 
 

11. Seniorrådets mærkesager 

Seniorrådet har foreløbigt aftalt følgende mærkesager 
1. Borgerservice  
2. Overgange mellem sektorer for borgere -  
3. Digitalisering – udfordringer for seniorer  
4. Transport (Eksempelvis, skilte ift parkering, befordring, 

brug af kørselsordninger, handicapparkering, mulighed for 
parkering på private p-pladser)  

5. Talerør ifb udfordringer for borgerne 
6. Fysisk planlægning – planlægning af almennyttige boliger 

som er relevante for seniorer, fortoves belægning, bænke 
til pauser 

7. Markere forskel mellem ældresag og seniorråd 
 

Indstilling: 

Seniorrådet beslutter prioritering, og aftaler hvordan der skal ar-

bejdes med de prioriterede emner. 

 

Beslutning: 

Ifølge til mærkesagerne aftales at 1. prioriteten er overgange – 

resten af emnerne drøftes og tages op kontinuerligt 
1. Borgerservice – Karen Strandhave sørger for at genfrem-

sende brev til udvalget og den nye chef 
2. Overgange mellem sektorer for borgere – Kirsten Vie re-

kvirerer slides fra ”Den gode og trygge udskrivelse” ift at 
få nogle tal på genindlæggelser 
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3. Digitalisering – udfordringer for seniorer – fortsat fokus 
4. Transport (Eksempelvis, skilte ift parkering, befordring, 

brug af kørselsordninger, handicapparkering, mulighed for 
parkering på private p-pladser) Oplæg fra Fynbus afhol-
des på et kommende seniorrådsmøde 

5. Talerør ifb udfordringer for borgerne – vigtigt at få opsam-
let det generelle 

6. Fysisk planlægning – planlægning af almennyttige boliger 
som er relevante for seniorer, fortoves belægning, bænke 
til pauser – Kontinuerligt fokus 

7. Markere forskel mellem ældresag og seniorråd – Mari-
anne Horstmanns artikel i Impulser er god og anvendbar i 
dialogen om dette 

 

 
12. Kommende møder v/ Karen Strandhave 

Seniorrådet prioriterer og fremkommer med emner til dagsorden: 
 

Seniorrådsmøde Emne Sted 

Torsdag 02.03.23 Møde 10.00-12.15 

Ordinært møde 

12.30 Rundvisning og 

spisning Det Gode 

Madhus 

Udvalgsværelse 4 

Rådhuset 

Det Gode Madhus 

Ryttervej 39, 5700  

Tirsdag 11.04.23 Kl. 09.30 

Svendborg Friplejehjem 

Jernbanegade 26 

5700 Svendborg 

Mandag 08.05.23 Kirsten Vie hører om 

FYNBUS har mulighed 

for at deltage 

Gæstekantinen 

Svinget 14, 5700 

Torsdag 08.06.23   

Fredag 11.08.23   

Mandag 04.09.23   

Torsdag 21.09.23   

Fredag 03.11.23   

Mandag 04.12.23   

 

Kommende emner til seniorrådsmøder 

• Besøge plejecentre 

• Oplæg  
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o Fælles Demenskort  
o Fynbus om transportmuligheder 

• Frivillige og alternative måder at arbejde med frivillige. Her-
under fokus på det nye plejecenter i Tankefuld 

• Møde med praksiskonsulent og formand for lægelaug 
 

 

Indstilling: 

Der er truffet aftaler ift de to kommende møder. Seniorrådet priori-

terer emner/besøg for kommende møder. 

 

Beslutning: 

Kirsten Vie hører Fynbus om de kan deltage den 08.05.23 

 
13. 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: 

Vi sender ikke noget videre 

 
14. Eventuelt/alle 

• Majbritt Kjærulf undersøger rettigheder som bisidder/pårø-
rende ved besøg hos lægen 

• Majbritt Kjærulff rykker for dato for møde i borgerpanel 
 


