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DAGSORDEN og REFERAT 

til 

Ældrerådets 14. ordinære møde tirsdag den 18. september 2018 kl. 09.00-13.00 

I Frichsparken, vær 1.86 

Til:   Ældrerådets 15 medlemmer 
Sekretariatschef Søren Hougaard Jensen 

 
Kopi til:  Rådmand Jette Skive 

Direktør Hosea Dutschke 
Forvaltningschef Thune Korsager 
Sekretariatsleder Søren Hougaard Jensen 

 
Afbud meldes til:  Kirsten Engell: kiengell@icloud.com tlf. 23 69 34 88 
 Mogens Jensen går kl. 12.00 
 Kate Runge forlod mødet kl. 11.00 
  
Kl. 08.30  Kaffe/the med rundstykke og tilbehør  
 
Ordstyrer:  Jan Radzewicz 
  
Pkt. 1)  Kl. 09.00: Godkendelse af Forretningsudvalgets forslag til 

dagsorden  
For det 14. ordinære møde i Ældrerådet den 18. sept. 2018   
 
Mødet: 
Dagsorden blev godkendt 

 
Pkt. 2) Godkendelse af referat fra 4.  september 2018 
 
 Mødet: 
 Referatet blev godkendt 
 
Pkt. 3) Kl. 09.15 – 10.00 Nyt fra forvaltningen  

 
Orientering om Folkets møde samt Frivillighovedstad 2018 v. Eva 
Wesolowski Tersbøl (EWT) 
 
Mødet: 
EWT gennemgik Frivilligårets aktiviteter og mål og især om Folkets Møde, 
som foregår i perioden 21. til 23. sept. 2018.  
Der blev fokuseret på 3 hovedpunkter:  
Mangfoldighed, Social inklusion og Samarbejde. 

mailto:kiengell@icloud.com
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”Spørg folk om at blive frivillige og blive en del fællesskabet” var 
gennemgående temaer.  
------- 
Sager på vej 
Sekretariatsleder Søren Hougaard Jensen (SHJ) 

  Bilag A: Sager på vej 
 

  Mødet: 
SHJ orienterede om de igangværende budgetforhandlinger, som skal være 
afsluttet senest fredag den 21. sept. 2018 kl. 12.00. 
MSO’s opsparing på godt 100 mio. kr. blev samtaleemne. Nogle fandt, at 
når der skal spares så store beløb bør denne opsparing komme i spil. Det 
viser sig, at der sikkert vil blive taget 19 mio. fra den, men at det i øvrigt i 
vidt omfang er de enkelte områders penge, for det er dem, der har sparet 
pengene op.      
I 2018 er der indtil nu oparbejdet et generelt overskud i Aarhus Kommune 
på ca. 50 mio. kr. Dette vil komme i spil som en hjælpende buffer. 
Demografimodellen er der ikke taget højde for, selv om Ældrerådet har sat 
fokus på dette misforhold de sidste åringer. Den giver kun godt 50% i 
kompensation, så man kan med rette sige, at der er tale om en konstant 
udhuling. 
SHJ henviste til MSO udvalgsmødet i eftermiddag, og SHJ har efterfølgende 
lagt en del bilag derfra i Ældrerådets Prepare mappe. 
Desuden blev der fortalt om de forestående tilfredshedsundersøgelser.  
 

Pkt. 4)   10.00 - 11.00  
                                      Møde med Jens Velling, Aarhus Letbane. (JV) 
 
  Mødet: 

JV forklarede hele forløbet fra Letbanen blev vedtaget og til, at første etape 
nu er delvist i gang. Det blev vist omkring 50 billeder med tekst på 
lærredet. 
Efterfølgende kom der nærgående spørgsmål fra Ældrerådets medlemmer. 
Især det forhold, at der er et driftsunderskud af betydeligt omfang det 
første år.  
Etapen til Odder der blev igangsat den 24. august 2018 er en foreløbig 
succes med mange passagerer og indsættelse af ekstraafgange. Dog har 
Letbanen her fået en forskrækkelse, fordi kørestole ikke kan komme fra 
perronen og ind i letbanens vogne. Det forhold er man ved at løse. 
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Pkt. 4 A)  Ældrerådets evaluering af mødet om Aarhus Letbane 
 
  Mødet 

Ældrerådet følte sig godt orienteret for så vidt angår letbanens 
ansvarsområde, og alle spørgsmål blev godt besvaret.                               
  

11.00 -11.15 Pause 
 
Pkt. 5) Kl. 11.15 Nyt fra FU 

 Bilag B: Samleliste af infobilag  
Bilag C: Forslag til Ældrerådets årshjul 2018 

 Bilag D: Ældrerådets eksterne møder 2018 
 Bilag E: Nyt fra FU 
 
 Mødet: 
 Bilagene B, C, og D var der ingen kommentarer til, dog ønskede Ældrerådet 

snart et møde med Rådmand Jette Skive, idet ingen af vore fem nye 
medlemmer havde mødt Rådmanden i Ældrerådet. Det samme var tilfældet 
med Direktør Hosea Dutschke. 

  ---------- 
  Bilag E. 

 
Nyt fra FU til Ældrerådets møde 18. sept. 2018: 

 
1. Ældrerådets diæt- og kørselsforbrug 

 
2. Ny pamflet? 

 
3. Embedsmænd i Ældrerådet. 

 
4. FN’s internationale Ældredag? 
 
5. Hjemmesiden 
 
6. Næstformandens arbejdsbetingelser 

 
 Mødet: 

1. Diæt og kørselsforbrug synes at være lidt ude af kontrol. Udvalgenes 
reduktion kan ikke læses, og vi vil formentligt få et overforbrug på. FU 
blev godkendt til at gennemgå medlemmernes indberetninger. 

2. En evt. ny reklame finansieret brochure blev drøftet. Der blev ikke taget 
endelig stilling til projektet, som vil medføre nye fotografier og omtaler, 
samt respekt for en evt. beslutning. 

3. Den 17. sept. 2018 er der truffet aftale med direktøren om, at chefer i 
forvaltningen må deltage selvstændigt i Ældrerådets aktiviteter. 

4. Desværre må arrangementet aflyses i år på trods af ihærdige frivillige 
anstrengelser for at skaffe den fornødne økonomi i Frivillighovedstad 
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2018. FN-temaet i år er ”Hyldest til ældre, der kæmper for 
menneskerettighederne – i dag såvel som tidligere”.  

5. Ældrerådets hjemmeside fik godkendt sit vagtskifte, således at Anne 
Grethe Borghelt fremover er Ældrerådets webmaster 

6. Næstformandens arbejdsbetingelser blev drøftet. Det er vedtaget at: 
• Utilfredshed samt ønske om ændringer i arbejdsopgaver sker 

skriftligt, så der ikke sker misforståelser.   
• Coaching af Ældrerådets udvalg fra næstformandens side er en 

mulighed, hvis udvalget ønsker det. 
 
Et ældrerådsmedlem ønskede at få klarlagt hvilke arbejdsopgaver, der er 
pålagt FU. - Pt. har næstformanden ansvar for Ældrerådets økonomi.  
 
Næstformanden forholdt sig til drøftelsen den 19. juni 2018 i Ældrerådet, 
og at disharmonien var blevet bearbejdet. Det blev udtrykt som, at det 
handlede om ”learning by doing”. 

 
Pkt. 6).                       12.00 Bordet rundt 
                                   Drøftelse mellem Ældrerådets medlemmer 
 
 Mødet: 
 BS udtrykte ros til JR og IJ for deres læserbreve. 
 IJ ønskede et lukket Ældrerådsmøde, så vi kan drøfte interne forhold. 
 AG fortalte, at hun deltager i Folkets Møde, og ønskede at vide hvem flere 

der deltager fra Ældrerådet. 
 FW fortalte om en vanskelig visitation af en borger med handicap. 
 EA inviterede til Åbent Hus i Kristiansgården i Beder. Ca. 6 medlemmer 

deltager. Desuden fortalte hun om en kødfri dag med 9. klasses elever. 
 JL ville gerne se Rådmand Jette Skive i Ældrerådet. 
 CA fortalte om 75-års fødselsdagen på Rådhuset med 430 deltagere. Det 

var ca. 20% af de borgere, der i Aarhus Kommune i løbet af året var fyldt 
75 år. Det var ”forebyggende hjemmebesøg, som man skal inviteres til, når 
man fylder 75 år. 

 
Pkt. 7)  12.15 Nyt fra udvalg og repræsentationer 
 

Aktivitetsudvalget  
Udvalget indstiller følgende: 
Bilag F: Aktivitetsudvalgets halvårsberetning for 1. halvår 2018 (tidligere 
udsendt) 
Bilag F1: Tilmelding til Randersbesøg 
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Mødet: 
Der deltager 10 medlemmer i besøget hos Randers Ældreråd og to plejehjem 
den 26. sept. 2018 
KE fortalte om invitationen til ”Tak for dig” i Domkirken og Aarhus Teater den 
26. nov. 2018 

 
Boligudvalget  
Udvalget indstiller følgende:    
Bilag G: Boligudvalgets halvårsberetning for 1. halvår 2018 (tidligere 
udsendt) 

 
  Mødet: 

Omsorgsudvalget  
Udvalget indstiller følgende: 
Bilag H: Omsorgsudvalgets halvårsberetning for 1. halvår 2018 (tidligere 
udsendt) 
 
Mødet: 
LS ønskede at vide, om FW kunne fortsætte i Omsorgsudvalget efter 1. okt. 
2018. - Det blev gennemdrøftet og endte med et afslag. 
 
Tilsynsudvalget  
Udvalget indstiller følgende:  
Bilag I: Tilsynsudvalgets halvårsberetning for 1. halvår 2018 

                                     (Mangler) 
 
  Mødet: 

Halvårsberetning og Tilsynsudvalgets arbejdsgrundlag vil foreligge efter 1. 
okt. 2018. 

 
Øvrige grupper og repræsentationer, herunder Vital 

 
Danske Ældreråd, 7-by samarbejdet og Regionsældrerådet 
Bilag J: Evaluering af Stormødet i Regionsældrerådet 
 
Mødet: 
Mogens og Bjarne har meldt afbud til temamødet i Aalborg, som er 
arrangeret af Danske Ældreråd. Der deltager 11 medlemmer. 

 
Pkt. 8) 12.45 Eventuelt  

 
Jan Radzewicz Kirsten Engell Carl Aksel Kragh Sørensen 
Formand  Næstformand Sekretær 


