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Ordinært Ældrerådsmøde  

Tid, dato og sted: Den 26. oktober 2022, kl. 09-12, HUSET, Hvidovrevej 253b 

Deltagere: Jørgen Nygaard, Anette Kou, Bjarne Agerlin, Christian Thode, Jens Juul, Marianne 

Hviid, René Langhorn og Gitte Peronard (referent). 

Afbud: 

 

Referat 
 

1. Godkendelse af dagsorden  

Indstilling: Ældrerådet fremsætter eventuelle bemærkninger til dagsorden.   

 

Referat:  

Dagsordenen blev godkendt med bemærkning om at ændre vagterne fra december til januar 

2023 under punkt 7.1.  

 

2. Godkendelse af referatet fra sidste møde  
Indstilling: Ældrerådet fremsætter eventuelle bemærkninger til referatet fra sidste møde, d. 

28. september 2022.  

 

Referat:  

Referatet fra sidste møde d. 28. september 2022 blev godkendt.  

 

3. Orientering om møder og arrangementer 
Indstilling: Ældrerådet orienteres om:  

3.1 Afholdte møder og arrangementer:  

• 10-10-22: Temamøde med Danske Ældreråd 

Anette og Jørgen deltog. Der blev bl.a. drøftet sundhedsklynger, som Danske Ældreråd 

indgår i et samarbejde omkring.     

 

• 12-10-22: Temamøde i Kometen 

Ældrerådet vil følge op på om de diverse tilbagemeldinger fra evalueringen af temamødet, 

herunder manglende adgang til toiletterne.   

 

• 13-10-22:  Møde med KTM 

Der er udsendt referat. Næste møde afholdes på Risbjergaard.  

 

• 13-10-22: Kontaktudvalgsmøde med Center for Sundhed og Ældre 

Der er udsendt referat.  
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• 20-10-22: Møde med Ældresagen  

Jørgen og Anette deltog. Generelt afholdes der møde med Ældresagen cirka hver anden 

måned. Der blev drøftet et samarbejde omkring udveksling af sider i hhv. Ældresagens blad 

og Ældrerådets blad.   

 

• 24-10-22: Skovtursudvalg 

Jørgen, Christian og René deltog. Det blev besluttet at administrationen kontakter tre 

steder, hvor der er potentiale for at afholde skovture i 2023. Derudover blev det besluttet at 

skrifte desserten ud med forret. Der serveres stadig kaffe og kage efter middagen.  

3.2 Kommende møder og arrangementer:  

• 28-10-22: Vestegnstræf i Ishøj 

Marianne, Anette og Jørgen deltager.   

 

• 08-11-22: Borgmestermøde 

Jørgen og Anette deltager. På mødet skal servicebussen drøftes.   

 

• 10-11-22: Regionsmøde 

Anette og Jørgen deltager.  

 

• 16-11.22: Møde i SCF-udvalget 

Repræsentanter fra Ældrerådet deltager.  

 

• 29-11-22: Dialogmøde med Ældre- og Sundhedsudvalget 

Hele Ældrerådet deltager. Emner til dagsorden besluttes under punkt 7.2.  

 

• 06-12-22: Kontaktudvalgsmøde med Center for Sundhed og Ældre 

Hele Ældrerådet deltager.  

 

• 14-12-22: Plenarmøde  

Hele Ældrerådet deltager.   

 

• 14-12-22: Møde med Susan og Mette 

Anette og Jørgen deltager.  

 

• 15-12:22: Møde i SCF-udvalget 

Repræsentanter fra Ældrerådet deltager. 

 

4. Orientering fra formanden 
Indstilling: Formanden orienterer om følgende:  

4.1 Kommende høringssvar om diabetes 

Der udarbejdes høringssvar om diabetes efter det ordinære møde.   
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4.2 Danske Ældreråds ønsker til den nye regering.  

Danske Ældreråd vil gerne give inputs til den nye regering omkring ældreplejen i Danmark, 

herunder ønske om tilførelse af flere midler til ældreplejen.  

 

5 Orientering fra diverse råd og fora 
Indstilling: Ældrerådet orienterer hinanden gensidigt fra diverse bruger- og pårørenderåd, 

lokalråd samt andre fora relateret til Hvidovre Ældreråd.  
 

Referat: 

Der henvises til referaterne fra diverse råd og fora.  

Mødekadencen aftales indbyrdes i lokalrådene.   

 

6 Punkter til drøftelse 
Indstilling: Ældrerådet skal drøfte følgende: 

 

6.1 Dilemmaet om gråzoner i hvornår er noget partipolitisk eller ej  

Følgende pointer fremgik under drøftelsen:  

• Det er en god idé at gøre opmærksom på sit ståsted, fx om der tales og menes noget 
ud fra egen holdning eller på vegne af hele Ældrerådet.   

• Det er underordnet hvem der afholder arrangementet, for det vigtige er indholdet, fx kan 
Ældrerådet godt deltage i dialog- og lyttemøder, selvom det er et parti, som er arrangør. 
Som ældreråd kan man ikke deltage i arrangementer, hvor indholdet er et partiprogram 
 

6.2 Opsamling på Ældrerådets egen temadag 

Bjarne, Marianne og Anette har afholdt møde omkring Ældrerådets egen temadag, hvor der 
er udsendt opsamlingsnoter fra dagen. På det ordinære møde i november fremlægger 
Anette og Bjarne et forslag til Ældrerådets visionsstrategi ud fra opsamlingen og de 
kommentarer, som resten af Ældrerådet kan fremsende til Bjarne og Anette.  

 

6.3 Muligheden for dialog med Social- og Arbejdsmarkedsudvalget med fokus på 

interessevaretagelse af borgere for 60-67-årige der stadig er på arbejdsmarkedet 

Følgende pointer fremgik af drøftelsen:  

• Det er vigtigt at der gøres en ekstra indsats for de seniorer der er på arbejdsmarkedet.  

• Det ønskes at få lavet en mødestruktur med øvrige udvalg og at det nødvendigvis ikke 
er alle medlemmer af Ældrerådet, som deltager på møderne.  

• Form, struktur, formål og indhold skal videretænkes inden der kan laves en 
forespørgsel om mødestruktur hos de øvrige og relevante politiske udvalg.  

 

Emnet tages op igen på det ordinære møde i november.    
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6.4 Hvordan kan suppleanter involveres mere i Ældrerådets arbejde fremover  

Følgende pointer fremgik under drøftelsen:  

• Der er en opmærksomhed på hvem der er underlagt tavshedspligten. 

• Suppleanter inddrages allerede i Ældrerådets arbejde, fx i Skovtursudvalget og Bladets 

redaktion, men der er stadig et stort potentiale for at inddrage dem i flere af ældrerådets 

opgaver og interne arbejdsgrupper.  

 

6.5 Nedsættelse af udvalg der varetager ændringer ifm. navneændring til Seniorråd 

Følgende pointer fremgik af drøftelsen:  

• Helt konsekvent skal alt ændres fra Ældreråd til Seniorråd  

• Christian har ansvaret for at ændre CVR-nummer, outlook-konti, e-boks, digital post 

mv.  

• Jørgen, René og Anette mødes torsdag d. 08-12-22 kl. 08:00 i Huset og går i gang med 

oprydningsarbejdet og finder ud af hvad der skal smides ud og bestilles nyt af.  

• Marianne har ansvaret for at opdatere hjemmeside og Facebook.  

 

7 Punkter til beslutning 
Indstilling: Ældrerådet skal tage beslutning om følgende:  

7.1 Fordeling af torsdagsvagter i Huset fra 13:00-15:00 i januar 

• 5. januar: René  

• 12. januar: Per Katznelson 

• 19. januar: Anette   

• 26. januar: Bjarne 

 

7.2 Emner til dialogmøde med Ældre- og Sundhedsudvalget d. 29-11-22 

Ældrerådet besluttede at sætte følgende emner på dagsordenen: 

• Vasketøjsordning 

• Elevator eller trappelift til Kometen.   

Yderligere punkter til dialogmødet kan sendes til Gitte senest d. 17. november.  

 

7.3 Valg af 2 repræsentanter til undersøgelse af midlertidige plejehjemspladser 

Anette og Marianne blev valgt som repræsentanter. Administrationen udsender 

mødeinvitation, når datoen er fastlagt.  

8 Orientering fra Informationsudvalget 
Indstilling: Ældrerådet orienteres om følgende:  

8.1 Bladets redaktion 

Marianne har været til møde med administrationen ift. opdatering af hjemmesiden. 

Hjemmesiden bliver opdateret snarest. Derudover besluttede Ældrerådet at der, på det næste 

ordinære møde, drøftes muligheden for at oprette en dropsboks eller lignende til deling af 

referater fra diverse bruger- og pårørenderåd og lokalråd. Der er en opmærksomhed omkring 

at få opdateret Ældrerådets hjemmeside d. 1. januar ifm. navneændringen til Seniorråd. Dette 

sørger Gitte for.        
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8.2 Nyt fra kommunen 

Der er intet nyt fra kommunen.  

 

9 Orientering om økonomi  
Indstilling: Ældrerådet orienteres om økonomien  

 

Referat:  

Der er intet nyt om økonomien.     

 

10 Eventuelt 
Jørgen orienterede om at der er kommet ny alarm til Huset.  

Jørgen spørger Mette Odgaard Holck om det er tilladt at bruge Huset til andre arrangementer 

og mødeafholdelse.   

 

 

 

 

 

 

 

 


