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10. oktober 2018 

 

Ældrerådsmøde - Referat 
 

Data om mødet Mødedeltagere: 

 
Dato: 5. oktober 2018 

Leif Ingersholm (LI), Knud Berggreen (KB), 

Nadia Langhoff (NL), Nils Riiber Høj (NRH) 

Tid: 10.00-12.00 Afbud fra Renee Schwaner (RS) 

Sted: St. Magleby Stuen - Rådhuset.  

Bilag: Fra forvaltningen: 

 Efter aftale; ingen. 

 
Dagsorden: 

 
1. Godkendelse af dagsorden. 

Dagsordenen blev godkendt uden ændringer. 

 
2. Udpegning. 

Udpegning af medlem fra Ældrerådet til Folkeoplysningsudvalget. 

Renee Schwaner havde inden mødet meddelt interesse i at påtage sig hvervet, og rådet 

besluttede at udpege RS til Folkeoplysningsudvalget. 

 
3. Drøftelse af rådets forretningsorden. 

På baggrund af rådets brev af 20. september om de tidsmæssige udfordringer i hørings- 

proceduren, afholdt LI, Mette Jeppesen og Nikolaj Riber et møde, hvorefter der er udar- 

bejdet et notat vedrørende kommunikationen i forhold til tre sagstyper. 

1. Ved politikker, kvalitetsstandarder og planer inddrages rådet så tidligt som muligt i selve 

processen med udarbejdelsen. 

2. Ved sager der hviler på udefra kommende materiale, så som tilsynsrapporter eller f.eks. 

mulige økonomiske puljer, orienteres rådet for at kunne fremkomme med synspunkter til 

administrationen ved dennes arbejde. Ved tilsynsrapporter vil rådet dog først blive oriente- 

ret samtidig med udvalget. 

3. Andet dagsordensmateriale til SSU fremsendes til rådet samtidig med fremsendelsen til 

udvalget. 

På baggrund af ovennævnte, vil rådet udfærdige en mødeplan, hvor der berammes et 

Ældrerådsmøde hver fredag i ugen forud for SSU’s møde om mandagen. 

Hvis der ikke kommer punkter af sagstype 3 på udvalgets dagsorden, og der i øvrigt ikke 

er punkter vedrørende rådets egen virksomhed, vil det berammede møde blive aflyst. 

 
4. Gennemgang af sager i høring. 

a. Muligheder for etablering af lægehus i Dragør 

I sit høringssvar anbefaler rådet, at der arbejdes videre med at belyse mulighederne, og at 

dette sker ved inddragelse af de praktiserende læger i Dragør. 

b. SSU’s mødeplan for 2019 fremlægges til orientering. 
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5. Afholdte aktiviteter i Danske Ældreråd (DAE). 

a. DAE -Temadag, Region Hovedstaden, Snekkersten den 24. september 2018. 

LI deltog i mødet, der omhandlede temaerne Demensvenlighed, Pårørendeindsats, En 

værdig død samt Kvalitatsstandarder m.m. 

 
6. Kommende aktiviteter i Danske Ældreråd (DAE). 

a. Sundhedsstyrelsen afholder temadag om livskvalitet i ældreplejen. 

6. november 2018, Scandic Hotel Roskilde, Ved Ringen 2, 4000 Roskilde. 

b. DAE-Ældrepolitisk konference. 

Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen - hvad er udfordringerne? 

Torsdag d. 15. november 2018 Vingstedcentret 

c. DAE-Vestegnstræf, Glostrup, den 19. november 2018, er endnu ikke programsat. 

 
7. Status for arbejdet med Ældre guiden. 

Rådets medlemmer er fotograferet, og der arbejdes på en ajourføring af teksterne i 

guiden. 

 

8. Fortsat idéudvikling om ældrerådets kontaktmuligheder med ”baglandet”. 

Der var enighed om, at antallet af kontakter under træffetiden tirsdag den 18. september 

2018 ikke var overvældende, men vi vil indtil videre gentage aktiviteten en gang i kvarta- 

let. Det vil blive overvejet, om det er den rette ugedag og det rette tidspunkt. 

Ældrerådet og denne aktivitet vil blive omtalt i en artikel i Dragør Nyt. 

Kommunen indkalder til Ældretopmødet på Wiedergården den 28. november 2018. 

Ældrerådet får mulighed for at præsentere sig ved et indlæg i plenum, som også vil omtale 

muligheden for at etablere seniorbofællesskaber. Rådet vil desuden få en stand. 

 
9. Næste møde og underskrift af liste for mødediæter 

Næste møde afholdes fredag den 2. november på rådhuset. 

 
10. Eventuelt 

Ingen emner til referat. 

 
Ref.: LI 
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