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Møde i Kultur- og Fritidsudvalget 
Den 25. april 2022 
 

 

REFERAT 
 
Møde i Kultur- og Fritidsudvalget 
Dato: mandag den 25. april 2022 kl. 10.00-12.00 
Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse A, 1. sal, vær. 2 
 
Medlemmer: 
Anders Lund (formand), Ulla Morin (næstformand) Arne Bjørn Nielsen, Bjarne Jørgensen, 
Eleonora Lewandowski, Henrik Høgh, Jesper Balle, Merete Ganshorn. 
 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
v/ formanden 
 

 
Beslutning 
Udvalget godkendte dagsordenen. 
 
 

2. Valg af dirigent  
v/ formanden 
 

 
Beslutning 
Ulla Morin blev valgt som dirigent. 
 
 

3. Godkendelse af referat  
v/ formanden 
 

 
Beslutning 
Udvalget godkendte referatet.  
 
 

4. Orientering fra det politiske Kultur- og Fritidsudvalg 
v/ formanden 
 

INDSTILLING 

1. at udvalget godkender dagsordenen.  

INDSTILLING 

1. at udvalget vælger dirigent. 

INDSTILLING 

1. at udvalget godkender referat af sidste udvalgsmøde. 
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BAGGRUND 
Udvalget drøfter eventuelle relevante sager fra det seneste møde i det politiske udvalg 
samt Folkeoplysningsudvalget. 
 
Link til mødemateriale fra møder i det politiske Kultur- og Fritidsudvalg 
 
Link til mødemateriale fra møder i Folkeoplysningsudvalget  
 
Beslutning 
I forhold til investeringsforslaget til overførselssagen vedrørende ”Bedre biblioteksoplevelser for 
børn og unge” havde udvalget en debat om, at der mangler fokus på ældres brug af bibliotekerne.  
 
Et udvalgsmedlem var derudover forundret over, at huslejenævnet ligger under Kultur- og 
Fritidsforvaltningens område.  
 
Udvalget ønskede derudover at komme med en udtalelse i forhold til prisstigninger på entre til 
københavnske svømmehaller (som følge af at taksterne prisfremskrives til 2023 niveau), og 
udvalget ser gerne, at svømmehallerne har en gratis dag. 
 
 

5. Invitation til Senioretapen den 2. juli 2022 
v/ formanden 
 

 
BAGGRUND 
Den 1. juli kommer Tour de France til København, og dagen efter – lørdag den 2. juli – inviterer 
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen organisationer, foreninger og frivillige på sundheds- og 
ældreområdet samt beboere, pårørende og brugere i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen til at 
deltage i Senioretapen. Man kører på samme rute, som de professionelle har kørt på dagen før.  
  
Det er en 13 kilometer lang rute, der går gennem Østerbro, Nørrebro og Indre By. Ruten er 
afspærret for trafik. Der lægges op til stille og rolig kørsel, og at deltagere kan være med på hele 
eller dele af turen eller bare komme forbi og heppe.  
 
Løbet er en del af Tour de Kbh, som er for alle københavnere. Løbet er en del af Tour de Kbh, som 
er for alle københavnere. Efter den særlige start på Senioretapen ved Edel Sauntes Allé, bliver 
deltagerne blandet med andre deltagere på ruten. 
 
Tid og sted 
  
Kl. 9.00 er der folkefest i startområdet i Fælledparken  
Kl. 10.00 bliver Ældreetapen sendt afsted fra Edel Sauntes Allé. 
  
Senioretapen er etableret som et samarbejde mellem Københavns Kommune og Sparta.  

INDSTILLING 

1. at udvalget tager orienteringen til efterretning. 

INDSTILLING 

1. at udvalget tager orienteringen til efterretning.  

https://www.kk.dk/dagsordener-og-referater/Kultur-%20og%20Fritidsudvalget
https://www.kk.dk/dagsordener-og-referater/Folkeoplysningsudvalget
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For oplysning om tilmelding mv. henvises til bilaget.  
 
Bilag 

• Invitation til Senioretapen 
 
Beslutning 
Udvalget tog orienteringen til efterretning, idet udvalget besluttede, at de på mødet i Ældrerådet 
spørger, hvem der har tilmeldt sig Senioretapen.  
 
 

6. DHL Stafet 2022  
v/ formanden 
 

 
BAGGRUND 
Ældrerådet har tidligere deltaget i den årlige DHL-stafet sammen med Københavns Kommune. 
Formanden for udvalget har derfor foreslået, at udvalget drøfter om der er ønske om, at rådet i år 
stiller op med et eller flere walkhold (holdene har hver fem deltagere). DHL Stafetten i København 
falder i år den 29. august 2022 til den 2. September 2022 - Sekretariat afventer en tilbagemelding 
om, hvilken dato Københavns Kommune deltager i stafetten.  
 
På walkholdene følges alle 5 deltagere ad i samlet flok på en 5 km rute. Walkruten er adskilt fra 
stafetruten og har sit eget start- og målområde i udkanten af teltbyen i Fælledparken, og walk-
holdet startede sidste år kl. 18.30, og langs ruten er der masser af musik og underholdning. Forrige 
år var prisen kr. 750,- pr. walkhold inkl. årets DHL-mad- eller snackkasse. 
 
Beslutning 
Udvalget besluttede, at det var en god idé, at Ældrerådet deltager i årets DHL, og at det kunne 
tages op til endelig beslutning i Ældrerådet.  
 
 

7. Opfølgning på messe for nye og kommende pensionister 
v/ formanden 
 

 
BAGGRUND 
Lørdag den 19. marts 2022 bød Røde Kors Hovedstaden i samarbejde med Københavns 
Kommune alle nye og kommende pensionister i København indenfor på messen ”MERE FRI TID – 
FLERE MULIGHEDER”, hvor Ældrerådet var med som udstiller, og hvor formanden for Københavns 
Ældreråd holdt åbningstalen.  
 
Udover at en lang række organisationer, foreninger og aktiviteter stod klar med spændende tilbud, 
som kunne inspirere borgere til at gå i gang med noget nyt, melde sig ind i foreninger eller finde 

INDSTILLING 

1. at udvalget vender punktet.  

INDSTILLING 

1. at udvalget vender messen for nye og kommende pensionister. 
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nye fællesskaber, bød messen også på foredrag og live aktiviteter. Der deltog over 1700 personer 
på messen. 
 
Udvalget har på vegne af Ældrerådet stået for forberedelse af messen, herunder også udvikling af 
messemateriale. Og udvalget havde i den forbindelse fået lavet en illustration af et træ – et såkaldt 
ønsketræ – hvor borgere kunne hænge en post-it med eventuelle ønsker. Ulla Morin har samlet en 
oversigt med de input, der kom. Oversigten er vedlagt som bilag.   
 
Da Kultur- og Fritidsudvalget har stået for afvikling af messen, bør udvalget dels samle op på 
messen og dels vende deres egen deltagelse.  
 
Bilag 

• Liste over ideer fra messen 19. marts 2022 

• Link til video fra messen mere fritid flere muligheder den 19. marts 2022  
 
Beslutning 
Udvalget vendte messen, som der var enighed om havde været en succes. Udvalget fandt, at det 
særligt havde fungeret godt med ønsketræet, som var en god kickstarter i forhold til dialog med 
borgerne.  
 
Udvalget drøftede derudover, hvordan der skulle arbejdes videre med de input, der var kommet i 
løbet af dagen.  
 
 

8. Drøftelse af budgetønske vedr. IT-understøttelse hos ældre  
v/ formanden 
 

 
BAGGRUND 
Ældrerådet besluttede på møde den 30. marts 2022 at anmode om foretræde for Sundheds- og 
Omsorgsudvalget i forhold til forslag om annullering af egenbetaling på de 15 palliative 
døgnpladser på Vigerslevvej samt forslag vedr. brug af digitalisering som en vej til større 
selvhjulenhed, herunder udlevering af- og undervisning i brug af iPad i hjemmeplejen. 
 
Udarbejdelsen af forslaget om øget brug af digitalisering sker i samarbejde mellem Ældrerådets 
Kultur- og Fritidsudvalg samt Sundheds- og Omsorgsudvalg. Formændene for de to udvalg har 
bl.a. besøgt et aktivitetscenter, hvor de har vendt behovet for it-understøttelse, og der er på den 
baggrund ved at blive udarbejdet et budgetforslag, som udvalget på mødet bør vende, og som 
kan blive endeligt drøftet og godkendt på mødet i Ældrerådet den 27. april 2022. 
 

Beslutning 
Udvalget drøftede punktet, og der var stor ros til Anders Lund og Hanne Simonsen for 
udarbejdelse af budgetønsket. 
 
 

9. Brug af Ældrerådets hjemmeside 
v/ formanden  
 

INDSTILLING 

1. at udvalget vender punktet. 

https://www.youtube.com/supported_browsers?next_url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DuaOxpOP0fKk&utm_source=Stadeholdere&utm_campaign=933e0e2de3-EMAIL_CAMPAIGN_2020_12_09_09_28_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_3799c85477-933e0e2de3-296550933
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BAGGRUND 
Københavns Ældreråd har en hjemmeside, hvor borgere mv. blandt andet kan orientere sig om 
rådets medlemmer, rådets organisering, referater af møder og rådets høringssvar og større 
offentlige kommunalt støttede arrangementer, hvor rådet deltager. Videre kan borgere - udover at 
læse referater af møder - orientere sig om fagudvalgenes overordnede arbejde samt Ældrerådets 
mål og mærkesager. Derudover offentliggøres Ældrerådets årsberetning, som belyser rådets 
virksomhed, også på rådets hjemmeside.  
 
I forlængelse af Ældrerådets evalueringsdrøftelser på seminar den 17. marts 2022 besluttede 
Ældrerådet på møde den 30. marts 2022, at fagudvalgene arbejder videre i forhold til brug af 
hjemmesiden, idet der blandt nogle er et ønske om, at der lægges flere nyheder på hjemmesiden. 
Efterfølgende vil Forretningsudvalget samle inputtene med henblik på drøftelse i Ældrerådet.  
 
Da hjemmesiden præsenterer rådet som helhed, vil beslutninger, som er truffet i fællesskab i 
rådet, kunne præsenteres på rådets hjemmeside. Det kan fx gælde nyheder/orienteringer om 
afholdelse af temadage, 3-bymøder eller Ældrerådets deltagelse i messer som ’Spring for Livet’ 
eller ’pensionistmessen’. Derudover kan rådet sætte fokus på eller uddybe ældrepolitiske mål, 
mærkesager og ønsker, som fx ordning om afmærkning af udeservering for restauratører, eller 
oplysning om foretræde eller møder med borgmestre og politiske udvalg mv.  
 
Det er medlemmerne, som byder ind i forhold til sager, som der særskilt ønskes oplyst om på 
Ældrerådets hjemmeside. Sekretariatet sørger for at tilsendt indhold, kommer på hjemmesiden, 
og sekretariatet kan derudover hjælpe med redaktionelle tilpasninger, såfremt der er ønske om 
det.   
 
På seminaret den 17. marts 2022 drøftede grupperne brug af Ældrerådets hjemmeside, og 
følgende overvejelser blev nævnt 
 

• Der bør laves retningslinjer for, hvordan man skriver, og hvad der må skrives  

• Der bør være flere orienteringer om rådets aktiviteter på hjemmesiden – mere information 
ud ad til  

• Det er formanden for fagudvalgene, som bør forberede indhold til hjemmesiden, eller 
udvalgene udpeger en hjemmesidekoordinator, som sender udvalgenes input til 
hjemmesiden til den hjemmesideansvarlige/sekretariatet 

• Et udvalgsmedlem savner den tidligere kalenderfunktion, og at det er muligt at markere 
mærkedage som fx en temadag eller møder med politiske udvalg mv.  

• En gruppe mener også, at hjemmesiden fungerer godt, som det er i dag 
 
Beslutning  
Udvalget drøftede punktet, idet de efterlyste en repræsentant fra Københavns Kommune, som kan 
hjælpe rådet med retningslinjer for brug af hjemmesiden.  
 
 

10. Næste møde den 16. maj 2022 
v/ næstformanden 
 

INDSTILLING 

1. at udvalget vender brug af Ældrerådets hjemmeside. 
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Beslutning 
Udvalget besluttede at de på næste møde vender følgende: 
 

• Jesper Balles forslag om deltagelse i Valby kulturdage 

• Investeringsforslaget vedr. afprøvning af Voicebot i Københavns Borgerservice samt 
erfaringerne fra Roskilde Kommune 

• Status på aftale om kulturårskort 
 
 

11. Eventuelt  
Anders Lund og Merete Ganshorn oplyste, at de deltager i Frivilligrådets udforskningsseminar den 
28. april 2022. 
 
Arne Bjørn Nielsen oplyste, at han ville stille op til Forretningsudvalget i Regionsældreråd 
Hovedstaden på mødet i Ældrerådet den 27. april 2022.  

INDSTILLING 

1. at udvalget drøfter dagsordenen for næste udvalgsmøde. 


