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

5. februar 2022
Ref.: LI

Ældrerådsmøde - Referat
Data om mødet

Mødedeltagere:

Dato:

4. februar 2022

Leif Ingersholm (LI), Wiebke Zickert (WZ),

Tid:

10.00-13.00

Reené Schwaner (RS)

Sted:

Aktivitetshuset - M1

Afbud:
Manon Tholstrup (MT), Arne Kindler (AK),
Fra forvaltningen:
Efter aftale, ingen.

Dagsorden:
1.

Godkendelse af dagsorden.
Godkendt uden ændringer.

2.

Siden sidst
a) Godkendelse af forretningsorden.
Forretningsordenen af 14.januar 2022 er godkendt
b) Mødetidsplan.
Mødetidsplan 2022 for Ældrerådet berammer som hovedregel, at rådsmøder afholdes
fredag før mødet for SSAU.

3.

Gennemgang af sager i høring.
a) Der er ingen sager i høring
Rådet gennemgik SSAU’s dagsorden for mødet den 7. februar 2022.
SSAU vil beslutte en høringsproces for et samlet katalog for kvalitetsstandard og
sundhedstilbud, hvor sagen sendes i høring i Ældrerådet fra den 8. februar til den 8. marts
2022.
De øvrige drøftelser er ikke ført til referat.

4.

Gennemgang af rådets egne sager.
a) Befolkningsprognose
AK har modtaget yderligere oplysninger om forudsætningerne for budget 2022, og vil
forberede indlæg til brug ved de kommende budgetforhandlinger.

5.

Opfølgning på Ældrerådets kontakt med ”baglandet”.
a) Træf Ældrerådet på Wiedergården.
Frekvens og form vil blive drøftet på et kommende møde.
b) Ajourføring af Ældreguide
Der er indgået aftale med AD Media om en ny udgave af Ældreguiden. AD Media
iværksætter salg af annoncer.

6.

Aktivering af hjemmeside og Facebook
MT har registreret sig som administrator på hjemmesiden
MT har gennemgået samtlige 98 kommuner (!) i Danmark, for at få gode idéer til hvordan
man evt. kan strikke vores side sammen, og registreret
 om kommunerne har en hjemmeside
 om kommunerne har en facebookside
og hvordan siderne ser ud, hvordan er informationen, layouten og hvad laver de, som vi
måske også kan bruge.
Formidling af ældrerådets virke drøftes på kommende møder.
DAE har meddelt, at vi frit kan citere fra deres hjemmeside og nyhedsbreve.
Det blev besluttet at rådet abonnerer på mediet Altinget:Ældre for kr. 3.250 pr. år.

7.

Nyt fra Danske Ældreråd. (DAE).
Li orienterede fra DAE’s bestyrelsesmøde den 27. januar 2022 om overvejelserne
vedrørende udarbejdelse af ny lovgivning på ældreområdet.

8.

Oplæg til årets mærkesager.
Drøftes med udgangspunkt i de af Danske Ældreråd vedtagne mærkesager.
Punktet genoptages ved et senere møde.

9.

Næste møde og underskrift af liste for mødediæter.
Næste ordinære møde er berammet til den 4. marts 2022.

10. Eventuelt
Intet til referat.
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