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Møde i Boligudvalget,  
Den 23. februar 2021 
 

 

REFERAT 
 
Teams-møde i Boligudvalget 
Dato: Tirsdag den 23. februar 2021 kl. 13-15 
 
Medlemmer: 
Annette Thernøe, Arne Bjørn Nielsen, Arvin Storgaard, Eleonora Lewandowski, Elin Johansson, 
Hanne Simonsen, Jesper Balle, Kirsten Nissen, Lise Helweg, Lone Skov Valentin Al Awssi, Peder 
Blom. 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
v/sekretariatet (beslutningspunkt) 

 
BESLUTNING 
Dagsordenen blev godkendt. 
 

2. Valg af dirigent 
v/sekretariatet (beslutningspunkt) 
 

 
BESLUTNING 
Peder Blom blev valgt som dirigent. 
 

3. Valg af formand for Boligudvalget 
v/formanden (beslutningspunkt) 
 

 
BESLUTNING 
Arvin Storgaard blev valgt som formand. 
 

4. Valg af næstformand for Boligudvalget 
v/formanden (beslutningspunkt) 
 

INDSTILLING 

1.  at udvalget godkender dagsorden. 

INDSTILLING 

1. at udvalget vælger dirigent. 

INDSTILLING 

1.   at udvalget vælger formand. 

INDSTILLING 

1.  at udvalget vælger næstformand.  
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BESLUTNING 
Elin Johansson blev valgt som næstformand. 
 

5. Valg af mødedatoer og -tidspunkt 
v/formanden (beslutningspunkt) 
 

 
BAGGRUND 
Der har tidligere været tradition for, at udvalget vælger en bestemt ugedag og tidspunkt, hvor 
mødet hver måned ligger den første eller anden uge i måneden. 
 
BESLUTNING 
Udvalget besluttede at udvalget mødes mandag eftermiddage kl. 13-15. Møderækken for 2021 ser 
derfor således ud:  

• Mandag den 15. marts kl. 13-15 

• Mandag den 12. april kl. 13-15 

• Mandag den 3. maj kl. 13-15 

• Mandag den 7. juni kl. 13-15 

• Mandag den 9. august kl. 13-15 

• Mandag den 6. september kl. 13-15 

• Mandag den 4. oktober kl. 13-15 

• Mandag den 1.november kl. 13-15 

• Mandag den 6. december kl. 13-15 
 

6. Kommissorium for Boligudvalget 
v/formanden (beslutningspunkt) 
 

 
BAGGRUND 
Vedlagt som inspiration er det tidligere Boligudvalgs kommissorier for henholdsvis 2017 og 2020. 
 
BILAG 

• Boligudvalgets kommissorie 2017 

• Boligudvalgets kommissorie 2020 
 
BESLUTNING 
Udvalget besluttede at videreføre kommissoriet fra 2020 og aftalte, at de kunne tage kommissoriet 
op på et senere tidspunkt. 
 

7. Invitation til følgegruppe om udvikling af sundt lys til ældre borgere på 
plejehjem 

v/formanden (beslutningspunkt) 
 

INDSTILLING 

1.  at udvalget beslutter møderække for 2021.  

INDSTILLING 

1.  at udvalget beslutter kommissorium.  
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BAGGRUND 
Københavns Kommune og Aarhus Kommune arbejder sammen om at udvikle og teste nye 
lysløsninger på plejehjem. I den forbindelse er Københavns Ældreråd blevet inviteret med i en 
følgegruppe, hvis formål er at give kvalificeret input til udviklingen af de rigtige produkter. 
Følgegruppen forventes at bestå af relevante interesseorganisationer, forskningsmiljøer og andre 
kommuner, og første møde er planlagt til den4. marts 2021 fra 13.30-15.00. Mødet afholdes 
virtuelt.  
 
Udvalget bør i den forbindelse udpege en repræsentant, som deltager i arbejdet i følgegruppen. 
 
BILAG 
Invitation til følgegruppe om sundt lys 
 
BESLUTNING 
Annette Thernøe blev udpeget som repræsentant for Ældrerådet til følgegruppenom udvikling af 
sundt lys til ældre borgere på plejehjem. 
 

8. Det gode udvalgsarbejde 
v/formanden (drøftelsespunkt) 
 

 
BESLUTNING 
Udvalget drøftede det gode udvalgsarbejde og konkludere, at det er vigtigt at alle deltager aktivt 
og byder ind i det omfang, der giver mening. Derudover skal der være en god tone medlemmerne 
imellem og respekt for at folk kan byde ind med noget forskelligt. 
 

9. Næste udvalgsmøde 
v/formanden(orienteringspunkt) 
 

 
BESLUTNING 
Udvalget besluttede bl.a. at behandle følgende på næste udvalgsmøde:  

• Samarbejde med Real Dania (samarbejde m. Klaus Mygind) 

• Fremtidens plejehjem  

• Moderniseringsplanen, når der har været på ældrerådsmødet   

• Fast orientering med dagsordener fra Sundheds-og Omsorgsudvalget (SOU) og Teknik-
og Miljøudvalget (TMU)  

• Opfølgning på første møde i følgegruppen om udvikling af sundt lys til ældre borgere på 

INDSTILLING 

1.  at udvalget udpeger en repræsentant til følgegruppen.  

INDSTILLING 

1.  at udvalget drøfter det gode udvalgsarbejde.  

INDSTILLING 

1.  at udvalget drøfter dagsordenen for næste udvalgsmøde.  
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plejehjem. 
 

10. Eventuelt 
Et udvalgsmedlem orienterede om et forsøg fra Aarhus Kommune, hvor man i lyskryds bruger blåt 
lys fremfor rødt, da det skulle øge sikkerheden i trafikken. 


