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4. april 2022 

Ref.: LI 

Ældrerådsmøde - Referat 
 

Data om mødet 

Dato:  1. april 2022 

Tid:  9.00-12.00 

Sted:  Rådhuset - Amagerstuen 

Mødedeltagere: 

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

Wiebke Zickert (WZ), Manon Tholstrup (MT) 

Reené Schwaner (RS) 

Fra forvaltningen:  

Fra kl. 10.00: 

direktør Pia Holm Nielsen,  

udvalgsformand Bertel Nicolaj Riber, 

centerchef Henrik Povl Eriksen og  

specialkonsulent Christina Maria Faber
 

Dagsorden: 

1.  Godkendelse af dagsorden. 

 Godkendt med mulighed for på grund af besøg at ændre rækkefølgen. 

 
 

2. Siden sidst 

 I marts måned tiltrådte Pia Holm Nielsen som direktør for områderne teknik, plan og 

erhverv samt sundhed, pleje og rehabilitering. 

 I selskab som nævnt ovenfor, kom Pia Holm Nielsen på besøg for at præsenteres sig, 

ligesom vi i rådet fik lejlighed til at præsenteres os og give udtryk for positive 

forventninger til det fremtidige samarbejde. 

 
 

3. Gennemgang af sager i høring. 

 a) Rengøringsfrekvens i hjemmeplejen  

 Der henvises til dagsorden for SSAU-mødet den 5. april 2022, pkt. 3. 

 Det blev besluttet ikke at anbefale den af administrationen fremlagte rengøringsmodel. 

 Der stilles i stedet forslag om to rengøringsmodeller, der begge er enkle at planlægge i. 

 
 

4. Gennemgang af rådets egne sager. 

 a) AK orienterede om arbejdet med at kortlægge befolkningsfremskrivningen som 

forberedelse til dialogen i forbindelse med det kommende kommunale budget. 

 
 

5. Opfølgning på Ældrerådets kontakt med ”baglandet”. 

 a)  Træf Ældrerådet på Wiedergården. 

 Det blev besluttet at genoptage tilstedeværelsen af mindst et rådsmedlem onsdag i lige 

uger, mellem 12.00 og 15.00. Første gang den 20. april. Det blev noteret i rådets interne 

mødekalender hvem som tager ”vagten” frem til og med juni. 

 



Side 2 af 2 

 b) Ajourføring af Ældreguide 

 Der er intet nyt i processen med den nye udgave af Ældreguiden. 

  
 

6. Aktivering af hjemmeside og Facebook 

 MT orienterede om arbejdet med at aktivere såvel hjemmesiden som Facebook. 

 Vi har allerede nu annonceret om Træf dit Ældreråd og lagt opslag op om Besøgsvennerne.  

 
 

7. Nyt fra Danske Ældreråd. (DAE). 

 LI gav tilbagemelding fra DAE’s bestyrelsesmøde den 29. marts 2022. 

 - herunder om forberedelserne til DAE’s repræsentantskabsmøde i maj. 

 
 

8. Oplæg til årets mærkesager. 

 Punktet genoptages ved et senere møde. 

 
 

9. Næste møde og underskrift af liste for mødediæter. 

 Næste ordinære møde er berammet til den 6. maj 2022, kl. 10.00. 

 
 

10. Eventuelt  

 Intet til referat. 
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