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Møde i Ældrerådet, den 25. maj 2022 

 

REFERAT 
 

Møde i Ældrerådet 
Dato: onsdag den 25. maj 2022, kl. 10.00-15.00 
Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal 
 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
 

2. Godkendelse af referat af møde i Ældrerådet den 27. april 2022 
 

3. Referat af Forretningsudvalgets møde den 11. maj 2022 
 

4. Høring vedrørende Sundheds- og Omsorgsforvaltningens magtberetning 2021  
 

5. Høring vedrørende Sundheds- og Omsorgsforvaltningens udkast til 
Værdighedspolitikken 2022  

 
6. Valg af én repræsentant til Sundheds- og Omsorgsforvaltningens bedømmelsesudvalg 

vedrørende ”Årets Borgerinddragende Initiativ”  
 

7. Abonnement hos Altinget 
 

8. Forslag om deltagelse i DHL-stafetten 2022 
 

9. Oplæg om produktionskøkkener og plejehjemskøkkener v/afdelingsleder Per 
Christensen, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (kl. 11.30-12.15) 

 
10. Opfølgning på Ældrerådets deltagelse i ”Spis med” på Rosenborgcentret den 18. maj 

2022 
 

Frokost 
 

11. Valg af én repræsentant til følgegruppe vedrørende etablering af et nyt plejehjem på 
Godsbaneterrænet. 
 

12. Valg af én repræsentant til Sundheds- og Omsorgsforvaltningens arbejdsgruppe 
vedrørende etablering af en borger/pårørende rettet support i forvaltningen 

 
13. Forslag fra Teknik- og Miljøudvalget samt Boligudvalget om retningslinjer for brug af 

Ældrerådets hjemmeside 
 

14. Opfølgning på Danske Ældreråds repræsentantskabsmøde den 9. maj 2022  
 

15. Orientering om ældreministerens borgermøde den 12. maj 2022 i Herlev Medborgerhus 
vedrørende fremtidens ældrepleje 

 
16. Opfølgning på møde i Regionsældrerådet Hovedstaden den 16. maj 2022 

 
17. Opfølgning på foretræde for det stående politiske Sundheds- og Omsorgsudvalg den 16. 

maj 2022 
 

18. Orientering fra Ældrerådets deltagelse i 7-bymøde i Odense den 17. maj 2022 
 

19. Opfølgning på Ældrerådets afholdelse af 3-bymøde den 18. maj 2022 
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20. Status på Ældrerådets temadag den 9. juni 2022 om minoritetsetniske ældre 
 

21. Ældrerådets sommerfrokost den 22. juni 2022  
 

22. Orientering fra Danske Ældreråds bestyrelse 
 

23. Orientering fra sekretariatet 
 

24. Eventuelt 
 
 

Ældrerådets medlemmer: 
Kirsten Nissen (formand), Pia Weise Pedersen (næstformand), Anders Lund, Anne Worning, Anne 
Marie Bossen Aarøe, Annette Thernøe, Arne Bjørn Nielsen, Arvin Storgaard, Bjarne Rueholm  
Jørgensen, Eleonora Lewandowski, Elin Johansson, Hanne Simonsen, Henrik Høgh, Jesper Balle, Leif 
Andreasen, Lisbeth Sølver, Lise Helweg, Lone Skov Valentin Al Awssi, Margit Risnæs, Margit Schrøder, 
Merete Ganshorn, Merete Råschou, Michael, Neumann, Peder Blom og Ulla Morin. 
 
Der var afbud fra Margit Risnæs, Anne Marie Bossen Aarøe, Merete Ganshorn, Elin Johansson og Anne 
Worning. 
 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
 
Ældrerådet godkendte dagsordenen. 
 

 
2. Godkendelse af referat af møde i Ældrerådet den 27. april 2022 

v/Kirsten Nissen (beslutningspunkt) 

 

BILAG 

• Referat af møde i Ældrerådet den 27. april 2022. 
 

BESLUTNING 
Ældrerådet godkendte referat af møde den 27. april 2022.  
 
 

3. Referat af Forretningsudvalgets møde den 11. maj 2022 
v/Kirsten Nissen (orienteringspunkt) 

 
BAGGRUND 
Forretningsudvalgets referater sendes til medlemmerne af Ældrerådet sammen med det øvrige 

INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

1.  at Ældrerådet godkender referat af møde i rådet den 27. april 2022. 

INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

1.  Ældrerådet tager referat af Forretningsudvalgets møde den 11. maj 2022 til efterretning. 
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mødemateriale. Formålet med dagsordenspunktet er at give medlemmer mulighed for at fremføre  
kommentarer til eventuelle drøftelser, som Forretningsudvalget har haft. 

 
BILAG 

• Referat af møde i Forretningsudvalget den 11. maj 2022. 
 

BESLUTNING 
Ældrerådet tog referat af Forretningsudvalgets møde den 11. maj 2022 til efterretning. 
 
 

4. Høring vedrørende Sundheds- og Omsorgsforvaltningens magtberetning 2021  
v/Hanne Simonsen og Margit Schrøder (drøftelses- og beslutningspunkt) 

 
BAGGRUND 
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har den 25. april 2022 sendt magtberetning 2021 i høring i 
Ældrerådet. Behandlingen af høringen har været forankret i Sundheds- og Omsorgsudvalget, som har 
udarbejdet udkast til høringssvar, og Ældrerådet behandler og godkender udkast til høringssvar på 
møde den 25. maj 2022. 
 
Vedrørende magtberetningen 
Magtberetningen er Sundheds- og Omsorgsforvaltningens redegørelse for de magtanvendelser, der er 
blevet indberettet i 2021 vedrørende borgere med bopæl i kommunen, der er over 65 år, og som har en 
varig og væsentlig psykisk funktionsnedsættelse. Det stående politiske Sundheds- og Omsorgsudvalg 
skal iht. lovgivningen følge udviklingen i brugen af magtanvendelse og andre indgreb i voksnes 
selvbestemmelsesret med henblik på en vurdering af, om der er behov for opfølgning i forvaltningen 
på brugen af lovens bestemmelser. Til brug for denne vurdering skal der derfor hvert år udarbejdes en 
beretning om registrerede magtindgreb over for de borgere, som er tilknyttet forvaltningen. 
 

BILAG 
• Sundheds- og Omsorgsudvalgets udkast til høringssvar vedrørende magtberetning 2021. 

• Sundheds- og Omsorgsforvaltningen magtberetning 2021. 
 

BESLUTNING 
Ældrerådet godkendte høringssvaret vedrørende magtberetning 2021. 
 
 

5. Høring vedrørende Sundheds- og Omsorgsforvaltningens udkast til Værdighedspolitikken 
2022 
v/Hanne Simonsen og Margit Schrøder (orienteringspunkt) 

 

INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

1. at Ældrerådet drøfter og godkender høringssvar vedrørende magtberetning 2021. 

INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

1. at Ældrerådet tager høringssvaret til efterretning, idet det af Sundheds- og Omsorgsudvalget 
udarbejdede høringssvar allerede har været i skriftlig votering i Ældrerådet. Der var ingen 
bemærkninger var til høringssvaret i den skriftlige votering. 
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BAGGRUND 
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen sendte den 25. april 2022 udkast til Værdighedspolitikken 2022 i 
høring hos Ældrerådet. Da høringsfristen var den 20. maj 2022, besluttede Forretningsudvalget, jf. 
Ældrerådets praksis i sådanne tilfælde, at det af Sundheds- og Omsorgsudvalget udarbejdede udkast til 
høringssvar i stedet for sendtes i skriftlig votering i Ældrerådet. Med udgangen af 19. maj 2022 var der 
ikke indkommet bemærkninger til høringssvaret, og dette er herefter videresendt til det politiske 
Sundheds- og Omsorgsudvalg. 
 

BILAG 
• Ældrerådets høringssvar af 20. maj 2022 vedrørende Værdighedspolitikken 2022.  

• Sundheds- og Omsorgsforvaltningens udkast til Værdighedspolitikken 2022. 
 

BESLUTNING 
Ældrerådet tog høringssvaret vedrørende Værdighedspolitikken 2022 til efterretning. 
 

 

6. Valg af én repræsentant til Sundheds- og Omsorgsforvaltningens bedømmelsesudvalg 
vedrørende ”Årets Borgerinddragende Initiativ”   
v/Kirsten Nissen (beslutningspunkt)  

 
BAGGRUND 
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har den 6. maj 2022 forespurgt, om det kunne have 
interesse for Ældrerådet at deltage med en repræsentant i et bedømmelsesudvalg, som den 21. 
juni 2022 skal være med til at vurdere, bedømme og kåre "Årets Borgerinddragende Initiativ".  
 
Initiativerne meldes ind af forvaltningens driftsenheder, og efterfølgende vil et udvalg bestående 
af bl.a. ledere og områdechefer i driften, faglige ledere i centralforvaltningen samt en borger og 
pårørenderepræsentant, bedømme og kåre de tre bedste initiativer. Kåringen vil efterfølgende 
offentliggøres på Sundheds- og Omsorgsforvaltningens kvalitetskonference til efteråret.  
 
Der er tale om et nyt initiativ i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, og forvaltningen håber at 
kåringen vil være med til at sætte fokus på, og inspirere andre, til at arbejde med systematisk 
borgerinddragelse på ældreområdet.  
 
BESLUTNING 
Ældrerådet valgte Margit Schrøder som rådets repræsentant til Sundheds- og Omsorgsforvaltningens 
bedømmelsesudvalg vedrørende ”Årets Borgerinddragende Initiativ”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

1. at Ældrerådet vælger én repræsentant til Sundheds- og Omsorgsforvaltningens 
bedømmelsesudvalg vedrørende ”Årets Borgerinddragende Initiativ”. 
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7. Abonnement hos Altinget 
v/Kirsten Nissen (drøftelses- og beslutningspunkt) 

 
BAGGRUND 
Et flertal i Ældrerådet besluttede på møde den 30. marts 2022 at rådet undersøger om det er muligt 
med en prisnedsættelse for adgangen til portaler hos Altinget, da flere medlemmer oplyser at have 
udbytte af abonnementet i ældrerådsarbejdet. 

 

På baggrund heraf fremlægger Forretningsudvalget vedhæftede forslag til en model for et billigere 
abonnement, bestående af færre valgmuligheder ift. antallet af nyhedsportaler (nyheds-nicher).  
 

BILAG 

• Forslag til model for et abonnement hos Altinget. 
 

BESLUTNING 
Ældrerådet godkendte den foreslåede abonnementsmodel med 6 nicher. 
 

8. Forslag om deltagelse i DHL-stafetten 2022 
v/Anders Lund (drøftelses- og beslutningspunkt)  

 
BAGGRUND 
DHL-stafetten i København afholdes i 2022 fra mandag den 29. august til fredag den 2. september i 
Fælledparken. Prisen er 780,- kr. per stafet- eller walkhold inkl. årets DHL-madkasse. For indeværende 
kendes ikke datoen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningens deltagelse i arrangementet, hvor 
Ældrerådet tidligere har deltaget sammen med forvaltningen. 
 

BESLUTNING 
Ældrerådet besluttede at deltage i årets DHL-arrangement i Fælledparken den 31. august med walkhold 
(der er 5 personer pr. walkhold). Anders Lund er tovholder ift. Ældrerådets deltagelse, og 
ældrerådsmedlemmer som ønsker at deltage, melder tilbage til Anders Lund eller sekretariatet, og 
sekretariatet vil herefter tilmelde Ældrerådet til selve arrangementet. 
 
På mødet tilkendegav følgende medlemmer gerne at ville deltage: Anders Lund, Kirsten Nissen, Margit 
Schrøder, Ulla Morin, Arvin Storgaard og Bjarne Jørgensen. 
 
 
 
 
 
 
 

INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

1. at Ældrerådet drøfter og godkender den foreslåede abonnementsmodel. 

INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

1. at Ældrerådet drøfter deltagelse i årets DHL-stafet. 
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9. Oplæg om produktionskøkkener og plejehjemskøkkener  
v/afdelingsleder Per Christensen, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (kl. 11.30-12.15) 
(orienteringspunkt) 

 
BAGGRUND 
Forretningsudvalget har inviteret afdelingsleder Per Christensen til at deltage på Ældrerådets møde 
den 25. maj 2022 for at orientere om Sundheds- og Omsorgsforvaltningens produktionskøkkener og 
plejehjemskøkkener, idet fokus alene er på den bygningsmæssige del af køkkenerne. 
 

BESLUTNING 
Ældrerådet tog orienteringen til efterretning. 
 
 

10. Opfølgning på Ældrerådets deltagelse i ”Spis med” på Rosenborgcentret den 18. maj 2022 
        v/Henrik Høgh (orienteringspunkt) 

 
BAGGRUND 
Københavns Kommune har siden 2009 afholdt en årlig madfest for at fejre medarbejdere, der hver dag 
tilbereder måltider i kommunens tilbud, institutioner og enheder. Som supplement hertil afholdes der i 
2022-2024 en borgerrettet kampagne vedr. Københavns Kommunes offentlige måltider kaldet ”Spis 
med i vores køkkener” – i ugerne 19-20. Kampagnen skal bidrage til øget kendskab til kommunens Mad- 
og Måltidsstrategi og samtidig give indblik i kommunens offentlige måltider. I de næste 3 år skal 
institutioner, tilbud og enheder på tværs af forvaltningerne invitere borgere indenfor til en 
velsmagende og klimavenlig middag. 
 
I år deltog Rosenborgcentret i kampagnen og inviterede til middag onsdag den 18. maj kl. 17.00-19.15, 
hvor Eleonora Lewandowski og Henrik Høgh deltog, og Henrik Høgh vil under punktet orientere om 
besøget på Rosenborgcenteret. 
 

BESLUTNING 
Ældrerådet tog orienteringen til efterretning,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

1. at Ældrerådet tager orienteringen til efterretning. 

INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

1. at Ældrerådet tager orienteringen til efterretning. 
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11. Valg af én repræsentant til følgegruppe vedrørende etablering af et nyt plejehjem på 
Godsbaneterrænet. 
v/Kirsten Nissen (drøftelses- og beslutningspunkt) 

 
BAGGRUND 
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har forespurgt, om Ældrerådet ønsker at deltage med én 
repræsentant i en følgegruppe for plejehjemsbyggeriet på Godsbaneterrænet.  
 
Følgegruppen får til opgave at komme med ideer og anbefalinger til plejehjemsbyggeriet, jf. punkt 3 på 
det politiske Sundheds- og Omsorgsudvalgs dagsorden til møde den 16. maj 2022:  

Dagsorden for Sundheds- og Omsorgsudvalget møde d. 16.05.2022, 15:30 | Københavns Kommunes 

hjemmeside (kk.dk) 

 
BESLUTNING 
Ældrerådet valgte Kirsten Nissen som rådets repræsentant til Sundheds- og Omsorgsforvaltningens 
følgegruppe vedrørende plejehjemsbyggeriet på Godsbaneterrænet. 
 
 

12. Valg af én repræsentant til Sundheds- og Omsorgsforvaltningens arbejdsgruppe 
vedrørende etablering af en borger/pårørende rettet support i forvaltningen 
v/Kirsten Nissen (drøftelses- og beslutningspunkt)  

 
BAGGRUND 
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har forespurgt om Ældrerådet ønsker at deltage med én 
repræsentant i forvaltningens arbejdsgruppe, som får til formål at afdække og analysere, hvordan 
forvaltningen kan etablere en borger/pårørende rettet support.  
 
Arbejdsgruppen kommer til at bestå af en række forskellige chefer, fagkonsulenter og driftsfolk. Det er 
ikke en forudsætning for at deltage i arbejdsgruppen, at man er ”it-ekspert”. Det forventes at der holdes 
et par møder i arbejdsgruppen, og det første møde holdes i juni måned.  
 

BESLUTNING 

Ældrerådet valgte Leif Andreassen som rådets repræsentant til Sundheds- og Omsorgsforvaltningens 
arbejdsgruppe vedrørende etablering af en borger/pårørende support. 

 
 
 
 
 

INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

1. at Ældrerådet væger én repræsentant til Sundheds- og Omsorgsforvaltningens følgegruppe 
vedrørende etablering af nyt plejehjem på Godsbaneterrænet Vesterbro/Kgs. Enghave. 

INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

1. at Ældrerådet vælger én repræsentant til Sundheds- og Omsorgsforvaltningens arbejdsgruppe 
vedrørende etablering af en borger/pårørende support. 

https://www.kk.dk/dagsordener-og-referater/Sundheds-%20og%20Omsorgsudvalget/m%C3%B8de-16052022/dagsorden
https://www.kk.dk/dagsordener-og-referater/Sundheds-%20og%20Omsorgsudvalget/m%C3%B8de-16052022/dagsorden
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13. Forslag fra Teknik- og Miljøudvalget samt Boligudvalget om retningslinjer for brug af 
Ældrerådets hjemmeside 
v/Peder Blom (drøftelses- og beslutningspunkt)  

 
BAGGRUND 
Teknik- og Miljøudvalget samt Boligudvalget har ønsket et punkt til drøftelse og beslutning på mødet i 
Ældrerådet den 25. maj 2022 om brug af Ældrerådet hjemmeside.  
 
Udvalgene begrunder forslaget med, at ”når vi har en ide til noget, vi vil lægge på hjemmesiden, havner 
vi altid i spørgsmålet om hvordan, hvad vi må osv. Vi savner faste retningslinjer og det vil vi gerne have 
afklaret.” 
 

BESLUTNING 
Ældrerådet besluttede følgende forhold vedrørende rådets hjemmeside, som herefter udgør nogle 
overordnede retningslinjer for brug af Ældrerådets hjemmeside: 

• Bjælken ”Nyheder” ændres til ”Aktiviteter” på hjemmesiden 

• Alle optagede læserbreve hvor ældre er omdrejningspunktet, herunder også læserbreve skrevet 
på egne vegne af enkeltmedlemmer, lægges på Ældrerådets fælles hjemmeside 

• Fagudvalg kan skrive indlæg m.v. til Ældrerådets fælles hjemmeside, idet disse skal have en 
form, der er umiddelbar færdig til offentliggørelse 

• Der gælder ikke en udløbsdato for de aktiviteter, der offentliggøres på hjemmesiden 

• Følgegrupper, parkbrugerråd m.v. offentliggøres ikke på hjemmesiden, idet disse oplysninger 
fremgår af Ældrerådets årsrapport. 

 
Handlinger, som Ældrerådet måtte foretage ift. hjemmesiden skal ske i overensstemmelse med lovens 
rammer, herunder forvaltningsloven og offentlighedsloven (bestemmelser om tavshedspligt, 
inhabilitet, videregivelse af oplysninger m.v.) samt øvrige regler fastsat ift. ældrerådets virksomhed (et 
ældreråd kan ikke beskæftige sig med konkrete personsager eller konkrete personalespørgsmål. 
Ældrerådsmedlemmer vælges ved direkte valg som enkeltpersoner, og ikke som repræsentanter for 
politiske partier, interesseorganisationer mv., jf. vejledning om ældreråd). 
 
 

14. Opfølgning på Danske Ældreråds repræsentantskabsmøde den 9. maj 2022  
v/Kirsten Nissen (drøftelses- og orienteringspunkt) 

 
BAGGRUND 
Ældrerådet deltog på Danske Ældreråds repræsentantskabsmøde den 9. maj 2022 (samt 
ældrepolitiske konference den 10. maj 2022).  
 

BESLUTNING 
Ældrerådet tog orienteringen til efterretning. 

INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

1. at Ældrerådet drøfter Teknik- og Miljøudvalgets samt Boligudvalgets forslag om retningslinjer 
for brug af Ældrerådets hjemmeside. 

INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

1. at Ældrerådet drøfter rådets deltagelse i repræsentantskabsmødet den 9. maj 2022.  
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15. Orientering om ældreministerens borgermøde den 12. maj 2022 i Herlev Medborgerhus 
vedrørende fremtidens ældrepleje 
v/Kirsten Nissen (orienteringspunkt) 

 
BAGGRUND 
Ældreministeren har inviteret til borgermøder om fremtidens ældrepleje og i den forbindelse har 
Ældrerådets medlemmer været inviteret til at deltage i arrangementet i Herlev Medborgerhus den 12. 
maj 2022, og Kirsten Nissen og de øvrige deltagere vil orientere om deltagelsen på mødet i Ældrerådet 
den 25. maj 2022.  
 

BESLUTNING 
Ældrerådet tog orienteringen til efterretning, idet rådet drøftede den kommende 
afbureaukratiseringsproces på Sundheds- og Omsorgsforvaltningens område, hvor Ældrerådet 
inddrages sammen med Handicaprådet og SUF-MED. 
 

 
16.  Opfølgning på møde i Regionsældrerådet Hovedstaden den 16. maj 2022 

v/Arne Bjørn Nielsen (orienterings- og drøftelsespunkt) 

 
BAGGRUND 
Der var indkaldt til møde i Regionsældrerådet Hovedstaden den 16. maj 2022, og Ældrerådets 
repræsentanter i samarbejdet v/Arne Bjørn Nielsen, rådets ene repræsentant i Forretningsudvalget, vil 
orientere om mødet i Ældrerådet den 25. maj 2022.  
 
Der holdes fire møder årligt i regi af Regionsældrerådet, og alle finder sted på Regionsgården i Hillerød 
(Kongens Vænge), og datoerne for de kommende møder i 2022 er som følger: den 15. september 
(oplyst lokale H2) og den 10. november (oplyst lokale H2). 
 
Det bemærkes, at Arne Bjørn Nielsen og Lise Helweg blev valgt som Ældrerådets to repræsentanter i 
Regionsældrerådet Hovedstadens Forretningsudvalg. Herefter blev følgende otte medlemmer valgt til 
at deltage i Regionsældrerådet Hovedstaden: Anne-Marie Bossen Aarøe, Elin Johansson, Hanne 
Simonsen, Kirsten Nissen, Leif Andreasen, Lisbeth Sølver, Margit Risnæs og Margit Schrøder. 
 

BESLUTNING 
Ældrerådet tog orienteringen til efterretning, idet næste møde i Regionsældrerådet Hovedstaden 
holdes den 15. september 2022, hvor der på ny lægges op til en oplægsproces, hvor tre forskellige 
aktører inviteres, for derved at give tre forskellige perspektiver på et område. Den 15. september er 
hovedemnet ”trafik”. En uges tid før mødets afholdelse, vil der – ligesom tilfældet var ved mødet den 16. 
maj - blive sendt en fælles mail til Ældrerådet om mødet. 
 
Såfremt der måtte være forslag til oplægsholdere m.v. til mødet den 15. september, bedes disse meldes 

INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

1. at Ældrerådet tager orienteringen til efterretning. 

INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

1. at Ældrerådet tager orienteringen til efterretning, herunder foretager opfølgning, såfremt det 
måtte være aktuelt. 
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ind til Arne Bjørn Nielsen. 
 
 

17. Opfølgning på foretræde for det stående politiske Sundheds- og Omsorgsudvalg den 16. maj 
2022 
v/Kirsten Nissen og Lisbeth Sølver (orienteringspunkt) 

 
BAGGRUND 
Ældrerådet deltog i foretræde for Sundheds- og Omsorgsudvalget den 16. maj 2022 med 
budgetønskerne annullering af egenbetaling på de palliative døgnpladser samt digitaliseringsforslag 
på aktivitetscentrene. Kirsten Nissen og Lisbeth Sølver vil orientere om foretrædet på mødet i 
Ældrerådet den 25. maj 2022.  
 

BESLUTNING 
Ældrerådet tog orienteringen til efterretning. 
 
 

18. Orientering fra Ældrerådets deltagelse i 7-bymøde i Odense den 17. maj 2022 
v/Kirsten Nissen, Pia Weise Pedersen, Arne Bjørn Nielsen, Hanne Simonsen og Merete 
Ganshorn (orienteringspunkt) 

 
BAGGRUND 
Odense Ældreråd havde inviteret til 7-bymøde den 17. maj 2022 i Odense, og Ældrerådets deltagere vil 
orientere om arrangementet på møde i Ældrerådet den 25. maj 2022.  
 

BESLUTNING 
Ældrerådet tog orienteringen til efterretning, idet Københavns Ældreråd er vært for arrangementet i 
2023. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

1. at Ældrerådet tager orienteringen til efterretning. 

INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

1. at Ældrerådet tager orienteringen til efterretning. 
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19. Opfølgning på Ældrerådets afholdelse af 3-bymøde den 18. maj 2022 
v/Margit Schrøder, Pia Weise Pedersen, Eleonora Lewandowski og Ulla Morin (orienterings- 
og drøftelsespunkt) 

 
BAGGRUND 
Ældrerådet var den 18. maj 2022 vært for 3-bymødet, og arbejdsgruppen bag tilrettelæggelsen af 
dagen vil orientere om arrangementet på møde i Ældrerådet den 25. maj 2022.  
 

BESLUTNING 
Ældrerådet vendte i fællesskab erfaringerne fra rådets afholdelse af 3-bymødet. 
 
 

20. Status på Ældrerådets temadag den 9. juni 2022 om minoritetsetniske ældre 
v/Margit Schrøder, Michael Neumann og Pia Weise Pedersen (orienteringspunkt) 

 
BAGGRUND 
Ældrerådet holder temadag den 9. juni 2022 om minoritetsetniske ældre, og arbejdsgruppen bag 
tilrettelæggelsen af temadagen vil orientere om program m.v. 
 

BILAG 
• Program for temadag den 9. juni 2022 om minoritetsetniske ældre. 

 
BESLUTNING 
Ældrerådet tog orienteringen til efterretning, idet status er, at 15 medlemmer af Ældrerådet indtil 
videre har tilmeldt sig temadagen, og herudover er der én politiker tilmeldt. 

 
 

21. Ældrerådets sommerfrokost den 22. juni 2022 
v/Pia Weise Pedersen (orienteringspunkt) 

 
BAGGRUND 
Formandskabet har på møde den 4. maj 2022 vendt forslag til Ældrerådets sommerfrokost, der holdes i 

INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

1. at Ældrerådet drøfter rådets afholdelse af 3-bymøde den 18. maj 2022, herunder gør sig 
overvejelser ift. hvad rådet tager med videre til fremadrettede – og sammenlignelige – 
arrangementer. 

INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

1. at Ældrerådet tager orienteringen til efterretning. 

INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

1. at Ældrerådet tager orienteringen til efterretning. 



12 

Møde i Ældrerådet, den 25. maj 2022 

 

direkte forlængelse af Ældrerådets ordinære møde den 22. juni 2022, og formandskabet vil orientere 
Ældrerådet herom. 
 

BESLUTNING 
Ældrerådet tog orienteringen til efterretning, idet sommerfrokosten finder sted i forlængelse af 
Ældrerådets ordinære møde den 22. juni 2022, der denne dag er kortere end ellers. Sommerfrokosten 
starter kl. 13.00. 
 
 

22. Orientering fra Danske Ældreråds bestyrelse 
v/Kirsten Nissen (orienteringspunkt) 

 

BESLUTNING 
Ældrerådet tog orienteringen til efterretning, idet der holdes møde i bestyrelsen den 2. juni, hvor fokus 

blandt andet er på tilrettelæggelse af bestyrelsesseminar m.v. 
 
23. Orientering fra sekretariatet 
 
Der var intet at bemærke. 

 
24. Eventuelt 
 
Margit Schrøder opfordrede alle interesserede til at deltage på Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde 
den 2. juni 2022 kl. 10.30-11.00, hvor Sundheds- og Omsorgsforvaltningen holder oplæg om 
ældreklubberne, der er oprettet i henhold til servicelovens §79 (også kaldet §79 ældreklubber). 
 
Margit Schrøder spurgte til KL’s ældrekonference i september, idet Kirsten Nissen oplyste, at 
Ældrerådets deltagelse i konferencen, vil blive drøftet på næste møde i Ældrerådet. 
 
Lone Skov Al Awssi opfordrede til, at alle Ældrerådets møder holdes på Rådhuset. 
 
Michael Neumann orienterede om, at den 14 dages afbestillingsfrist på mad, der var blevet oplyst til 
plejehjem, var en fejl, og dermed ikke gjaldt. 
 
Jesper Balle spurgte til, hvor mange der ønsker at deltage med et indlæg om konfirmation, 
nonfirmation eller anden livshistorie på Erindringsmessen den 5. november 2022. Det er hensigten, at 
alle der deltager skal skrive indlægget hen over sommerferien, og derefter sende det til sekretariatet, 
som samler sammen.  
 
Anders Lund orienterede om Spring for Livet, der i år finder sted lørdag den 17. november. Fokus er 
denne gang i højere grad på målgruppen af borgere 60+, der fortsat går på arbejde, og hvor sigtet er at 
borgere er aktive og holder sig i gang så lang tid som muligt. 
 
Videre oplyste Anders Lund, at han den 9. juni mødes med de øvrige medlemmer af 
bedømmelsesudvalget vedrørende årets fællesskabspris. 
 
 
 
 

INDSTILLING 

Forretningsudvalget indstiller: 

1. at Ældrerådet tager orienteringen om bestyrelsesarbejdet i Danske Ældreråd til efterretning. 


