
Ældrerådet i Dragør 
Dragør Rådhus 

Kirkevej 7 
2791 Dragør 

info@aeldreraadetdragør.dk 
 

 

Ældrerådsmøde - Referat 

4. oktober 2020 

Ref.: LI 

 

 

Data om mødet 

Dato: 2. oktober 2020 

Tid: 10.00-12.00 

Sted: Rådhuset, St. Magleby stuen 

Mødedeltagere: 

Leif Ingersholm (LI), Nadia Langhoff (NL), 

Nils Riiber Høj (NRH), 

Afbud: Renee Schwaner (RS) 

Fra forvaltningen: 

Efter aftale, ingen 
 

 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden. 

Godkendt 

 

2. Siden sidst. 

Der foregår en lokal debat om behovet for ældreboliger i kommunen. Debatten har især 

drejet sig om at være for eller imod bebyggelse på Engvejsarealet. 

På grund af et stigende antal ældre borgere i kommunen, er det Ældrerådets opfattelse, at 

der er et reelt behov for boliger for ældre, men at boligerne skal organiseres på en måde 

der sikrer, at de fortrinsvis bliver anvist til borgere i kommunen. 

På grund af den bynære beliggenhed, og beliggenheden i nærheden af Enggården, finder 

Ældrerådet, at Engvejsarealet vil være et velegnet sted at placere et mindre antal 

ældreboliger og et seniorbofællesskab. 

Beliggenheden er særlig interessant fordi ældre borgere her kan have stor glæde af at 

betragte de friluftsaktiviteter, der i øvrigt foregår i området. 

 

3. Valg til Ældrerådet i 2021 

a. Opstilling af nye kandidater. 

Ældrerådet vil sammen med forvaltningen planlægge en oplysningskampagne, der dels 

skal informere om ældrerådets opgaver, og dels efterlyse kandidater til det kommende 

valg. 

Da der til stadighed sker en forveksling mellem Ældrerådet og Ældresagen foreslår vi, at 

rådet med virkning fra den nye funktionsperiode omdøbes til Seniorrådet. 
En lang række kommuner har omdøbt deres råd. Det er f.eks. tilfældet i Tårnby. 

b. Fremmødevalg eller brevvalg. 

Danske Ældreråd har ved undersøgelser påvist, at valgdeltagelsen ved ældrerådsvalgene 

ligger omkring 20% højere, når valget afvikles som fremmødevalg. 

Da en høj valgdeltagelse giver rådet en større opmærksomhed og legitimitet, ønsker vi i 

Ældrerådet, at valget i 2021 afvikles som fremmødevalg. 

Forvaltningen har imidlertid fremført, at et fremmødevalg i Dragør Kommune vil indebære 

en række praktiske problemer, der vil vanskeliggøre opfyldelsen af rådets ønske. 

 

4. Gennemgang af sager i høring. 

Ingen 

 

5. Opfølgning på Ældrerådets kontakt med ”baglandet”. 

Ændring af Træf Ældrerådet på Wiedergården 

Fra oktober måned træffes Ældrerådet i lige uger i Informationen onsdag fra 12 til 15. 

mailto:info@aeldreraadetdragør.dk


Overvejelser om: 

evt. møde hvor Georg Julin holder foredrag om Den Fjerde Alder 

evt. gentagelse af mødet om Fremtidsfuldmagt, men denne gang om aftenen. 

Disse aktiviteter genovervejes når der ikke længere er restriktioner pga. Corona. 

 

6. Aktiviteter i Danske Ældreråd (DAE). 

LI deltager i DAE’s temamøde tirsdag den 20. oktober 2020 om det kommende valg til 

Ældrerådet. 

 
7. Næste møde og underskrift af liste for mødediæter 

Næste møde er berammet til den 30. oktober 2020. 

 

8. Eventuelt 

Formand og næstformand er inviteret til dialogmøde med SSAU den 5. oktober 2020. 
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