Ældrerådet i Dragør
Dragør Rådhus
Kirkevej 7
2791 Dragør
info@aeldreraadetdragør.dk

15. januar 2022
Ref.: LI

Ældrerådsmøde - Referat
Data om mødet

Mødedeltagere:

Dato:

14. januar 2022

Leif Ingersholm (LI), Arne Kindler (AK),

Tid:

09.30-12.00

Wiebke Zickert (WZ), Manon Tholstrup (MT)

Sted:

Rådhuset - Dragør Stuen

Reené Schwaner (RS)
Fra forvaltningen:
Christina Faber (CF)

Dagsorden:
1.

Godkendelse af dagsorden.
Godkendt med supplerende punkt c).

2.

Siden sidst
a) Godkendelse af forretningsorden.
Udgangspunktet er den gældende forretningsorden.
Med tilføjelse af hvilke fora rådet udpeger medlemmer til, blev forretningsordenen
godkendt.
Det blev besluttet at møderne som hovedregel gennemføres uden bistand fra
sekretariatet.
b) Mødetidsplan.
Som følge af den nye kommunalbestyrelses konstitueringsaftale, sker der en reduktion i
antallet af stående udvalg, hvorfor den vedtagne politiske mødekalender for 2022 skal
revideres.
Det forventes at de stående udvalg fortsat vil holde møder i de angivne uger, hvorfor
Ældrerådet berammer sine møder til at skulle afholdes fredag formiddag i ugen før SSAU’s
møde.
Når den politiske mødekalender er revideret, udarbejdes en mødekalender for Ældrerådet.
c)

Regler for diæter og udgiftsdækning.

Ved rådsmøder under 4 timers varighed udbetales et vederlag på kr. 440,00, og ved over
4 timers varighed er vederlaget kr. 880,00
d) Orientering om budget 2022 for Ældrerådet.
En konkret orientering gives på et kommende møde.
c)

Stedfortræder til Folkeoplysningsudvalget.

Det er tidligere besluttet at RS repræsenterer rådet i Folkeoplysningsudvalget.
Det blev besluttet at udpege AK som stedfortræder.

3.

Gennemgang af sager i høring.
a) Der var ingen sager i høring.
Imidlertid er SSAU orienteret om det omfattende arbejde med at udforme et samlet
katalog for kvalitetsstandard og sundhedstilbud i Dragør Kommune.
SSAU har besluttet en høringsproces, hvor sagen sendes i høring i Ældrerådet fra den 8.
februar til den 8. marts 2022.

4.

Gennemgang af rådets egne sager.
a) Befolkningsprognose
AK orienterede om sine observationer vedrørende sammenhængen mellem de tilgængelige
befolkningsprognoser og kommunens budget 2022.
AK vil forberede spørgsmål om emnet til kommunens budget borgermøde d. 15. marts
2022.

5.

Opfølgning på Ældrerådets kontakt med ”baglandet”.
a) Træf Ældrerådet på Wiedergården.
Det blev besluttet at genoptage tilstedeværelsen i Aktivitetshuset når Corona
restriktionerne tillader det. LI aftaler det fornødne med Aktivitetshusets brugergruppe.
b) Ajourføring af Ældreguide
Rådet besluttede at udgivet en revideret og ajourført udgave af Ældreguiden.
WZ påtog sig at være tovholder på projektet, og bliver af LI forsynet med
kontaktoplysninger.

6.

Aktivering af hjemmeside og Facebook
Ældrerådet har sin egen hjemmeside og en Facebookprofil (ikke en diskussionsgruppe).
Derudover er der oplysninger om ældrerådet på kommunens hjemmeside, som
administrationen vedligeholder.
Rådet besluttede at fastholde disse to kommunikationskanaler, og MT blev valgt som webmaster.
Formidling af ældrerådets virke tages op som et fast punkt på kommende møder.

7.

Ældrerådets tilknytning til Danske Ældreråd. (DAE).
Ældrerådet i Dragør er medlem af Danske Ældreråd, som omfatter råd alle 98 kommuner.
LI blev i 2021 valgt som medlem af Danske Ældreråds bestyrelse.
Li er udpeget til Regionsældrerådet Hovedstaden, og AK blev her også udpeget som
medlem.
LI og AK er tilmeldt et DAE ledelseskursus den 4. april 2022 i Allerød.

8.

Oplæg til årets mærkesager.
Drøftes med udgangspunkt i de af Danske Ældreråd vedtagne mærkesager.
¤ Økonomi til en værdig ældrepleje
¤ Forebyggelse så flere ældre får et godt liv
¤ Et nært sundhedsvæsen med kvalitet og sammenhæng for borgerne
¤ Udbredelse af nye boformer til ældre
Dette punkt genoptages ved et senere møde.

9.

Næste møde og underskrift af skema for mødediæter.
Næste ordinære møde er berammet til den 4. februar 2022.

10. Eventuelt
Intet til referat.
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