
Ældrerådet i
Aarhus Kommune
Grøndalsvej 2, 1.401
8260  Viby J.

Ældrerådsmøde
Tirsdag den 29. marts 2022 kl. 09:00 -13:00  
 
Mødet holdes på Grøndalsvej 1 , Viby – lokale 2.030 den 24. marts 2022

Dagsorden /   Referat   l Ordinært Ældrerådsmøde  

Kl. 09:00: ankomst -  kaffe / the og morgenbrød

Kl. 09:30: Mødet starter

1.  Godkendelse af FU’s forslag l Dagsorden
Pkt. 1.1 Bilag  - Dagsorden af 24.marts 2022 – Godkendt
Ref.fra mødet:  Medlemmer ønsker dagsorden ud dligere end 4 dage før mødet.
Medlemmer ønsker pkt. ”Mødets betydning for 60+” på dagsorden igen.

2. Godkendelse af referat fra sidste ÆR-møde
Pkt. 2.1 Bilag -  Referat af 15.marts 2022 – Godkendt med re elser.

3. Informa on fra Forvaltningen v/Jakob Søgaard Clausen
Pkt. 3.1 Bilag – Sager på vej
Pkt. 3.2 Bilag – Ældrerådets årshjul
Pkt. 3.3 Bilag – Orientering fra forvaltningen
Ref.fra mødet:  Århus for fællesskab og medborgerskab

    Nyt bo lbud i Malling l mennesker med handicap
    Næste byrådsmøde onsdag d.6.april 2022

Pkt. 3.4  -  Orientering/debat om booking på Folkehuse
Ref.fra mødet:  Jakob henviser l de respek ve ansvarlige – sender info ud.

4. Informa on fra udvalgene:
 Ref.fra mødet:  Medlemmerne ønsker fornavne på dagsorden/referat.
 Hvordan indhenter man relevant info fra Forvaltningen?
 Bolig- & arbejdsmarkedsudvalg – Margrethe:
 Pkt. 4.1 Bilag – Referat af  1.februar 2022 
 Ref.fra mødet:  Har kons tueret sig. Margrethe Bogner (formand) og Flemming Thisted 

(sekretær/næst).  Udvalget arbejder videre med Flex-trafik problema kkerne især hvad, 
der kan lgås fra den nye portal.

 

Web:        www.aeldreraadaarhus.dk  
E-mail:   aarhus.aeldreraad@gmail.com

Aarhus kommune skal være et trygt, virksomt og værdigt sted for alle borgere
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Samskabelse- & brobygningsudvalg – Jørgen:
Pkt. 4.2 Bilag – Referat af  22.marts 2022
Ref.fra mødet:  Har kons tueret sig og fordelt opgaverne.
Jørgen Juul Pedersen (formand) og Knud Østergaard (sekretær/næst)

Sundheds- & omsorgsudvalg – Carl Aksel:
Pkt. 4.3 Bilag – Referat af 21.marts 2022
Ref.fra mødet:   Udvalget har kons tueret sig og opgaver diskuteret.
Carl Aksel Kragh Sørensen (formand) og Lone Svinth (sekretær/næst)
Udvalget arbejder videre med kulturpas l ældre.

Tilsyns- & udviklingsudvalg - Kirsten:
Pkt. 4.4 Bilag – Referat af  8.marts 2022
Ref.fra mødet:  Udvalget har kons tueret sig og fordelt opgaverne. Kirsten Engell 
(formand) og S nne Møller Eriksen (sekretær/næst). Har endvidere a alt antal møder 
for året 2022 og disse ER i fælles kalender på hjemmeside.
Pkt. 4.5 Bilag – Indsigelse vedr. Tilsyn
Ref.fra mødet:  sendt videre l Forvaltningen 26.marts 2022

5. Oplæg fra  MSO Regnskab v/Niels Jørgen Rasmussen:
Pkt. 5.1 Bilag – MSO Regnskab 2021
Ref.fra mødet:  Årets resultat blev gennemgået, med fremhævelse af væsentlige pkt.

6.          Nyt fra FU:
Pkt. 6.1 – INFO-er og DK nyt

 Ref.fra mødet:  AG undersøger og lmelder
 Pkt. 6.2 Bilag – Forslag l Temaer
 Ref.fra mødet:  FU’s forslag blev godkendt l fordeling mellem de eksisterende udvalg.
 Udvalgene laver selv en dsplan for temaerne, og laver en præsenta on/plan l første 

møde i juni.
 Pkt. 6.3 Bilag –  Økonomi for Ældrerådet
 Ref.fra mødet:  ÆR har en opsparing e er 2 år med Corona  (mindre ak vitet) og ingen
 Ældrerådsvalg. Ændringer i budget pga flere medlemmer- tages op med Hoscea. Jan kigger
 på gæld ifm dligere ÆR-valg (annulleret eller ej).
 Pkt. 6.4 Bilag –  Oversigt over Na onale repræsenta oner
 Ref.fra mødet:  Oversigt godkendt.
 Pkt. 6.5 Bilag – Oversigt over Lokale repræsenta oner
 Ref.fra mødet:  ændring laves vedr. Demensalliancen (Flemming udgår af grp.)
 Pkt. 6.6 Bilag – Oversigt/plan e er kons tuering
 Ref.fra mødet:  Udvalgsmedlemmer gennemgået og re et, dere er l Web
 Pkt. 6.7 -  Regler for gaver/blomster
 Ref.fra mødet:  Jan orienterede om ÅK’s regler for de e.
 Hvad gør vi i frem-ad-re et? Evt. en 14-dages horisont. FU kommer med oplæg.

 Web:  www.aeldreraadaarhus.dk
E-mail: aarhus.aeldreraad@gmail.com

Aarhus kommune skal være et trygt, virksomt og værdigt sted for alle borgere
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 Pkt. 6.8 -  Generel orientering
Ref.fra mødet:  Jan har lmeldt alle, der ønsker at deltale i Danske ÆR’s  repræsentant-
skabsmøde i Nyborg 9.-10.maj, og alle er lmeldt 1 seminar. Ønsker man et andet seminar 
by es der internt på dagen. Samkørsel arrangeres af FU.
Næs ormanden John overtager økonomi ansvaret pr. d.d. Diæter og udgi sbilag sendes
here er direkte l John. John checker Jan’s diæter, og Jan checker John’s.

7.           Nyt fra Repræsenta oner:
Pkt. 7.1 -  Vital: 
Ref.fra mødet:  intet nyt  (næste tema ”Livshistorier”)
Pkt. 7.2 – Demensalliancen:  
Ref.fra mødet:  John har været l møde 15.marts 2022. Gennemgang af forløbsmodellen.
FOA er udtrådt af Alliancen. På SoSu skolen er området om demens blevet et ”frivilligt” fag.
ÆR mener det skal være obligatorisk.
Pkt. 7.3 – Sammen om Århus:  
Ref.fra mødet:  Intet nyt
Pkt. 7.4 -  Kongelunden:  
Ref.fra mødet:  Intet nyt
Pkt. 7.5 – Digitalisering & seniorer:  
Ref.fra mødet:  Flemming Thisted indgår i stedet for Carl Aksel
Pkt. 7.6 – 7-by samarbejdet:  
Ref.fra mødet:  Odense er invita onsby i 2022.

8.           Bordet rundt:
Der refereres IKKE fra de e punkt, men der indføres mulighed for en ”Replik”

9.            Eventuelt:
Ref.fra mødet:  John har været l møde i Regions Ældrerådets FU, torsdag d.24.marts. 
Der var 5 deltagere, og de kons tuerede sig – se under ”Regions Ældrerådet” på vores 
egen hjemmeside.

Digital tryghed:  Carl Aksel har kontakten l Borgmesterens afd. omkring arrangementet 
på Rådhuset. Mødet er fly et l 4.maj og FU er sat på, som personer, der skal orienteres.

    Sam&Bro sørger for at vi er repræsenteret med 1-2 stande.

A ud l mødet og meddelelse om fuldmagt sendes l:  John Preben Chris ansen
Mail:  joc8000@gmail.com eller mobil   3119 2043
A ud:   Flemming Westergaard

Mødeleder: Jan Radzewicz, Formand
Ordstyrer: John Preben Chris ansen, Næs ormand
Referent: Anne Grethe Borghelt, Sekretær

 Web:  www.aeldreraadaarhus.dk
E-mail: aarhus.aeldreraad@gmail.com

Aarhus kommune skal være et trygt, virksomt og værdigt sted for alle borgere


