
Ældrerådet i
Aarhus Kommune
Grøndalsvej 2, 1.401
8260 Viby J

Ældrerådsmøde og halvdagsseminar
Tirsdag den 1. marts 2022 kl. 09:00 l kl. 20:30  
 
Mødet holdt på Saxild Strand den 1. marts 2022
Chr. Petersensvej 1, 8300 Odder
Info@saxild-strand.dk og tlf. 86 55 4055

Dagsorden/  Referat    l ordinært Ældrerådsmøde  

Kl. 09.00 ankomst og kaffe / the og morgenbrød

Godkendelse af alterna v dagsorden ifølge Ref.bilag 1 – se den vedhæ et.
Mødet:  Den alterna ve dagsorden blev godkendt og referatet følger den.

 Program for halvdagsseminaret

09:30-10:30: Opfriskning af Ældrerådets formål
Ved det afgående FU samt Jakob Søgaard Clausen. Herunder lovgivning, det kommunale system, 
vedtægter, forretningsorden og forvaltningens forventninger l Ældrerådet.

Mødet:
Ældrerådet fik en god orientering om Aarhus Kommune og de anvendte systemer og metoder.
Desuden blev Vedtægt og Forretningsorden genopfrisket, som det fremgår af Ref.bilag 1 side 6 
og 7. Gensidige forventninger handler om ærlighed, ordentlighed og respekt.

10:30-11:30: Temaer i Ældrerådet
Ved Jakob Søgaard Clausen. Gruppearbejde og fælles drø elser.

Mødet:
Der henvises l Ref.bilag 2.
Via gruppearbejde i 4 grupper kom Ældrerådet frem l 20 fælles temaer, som udvalgene kan 
arbejde videre med. Der er lidt l de faste udvalg og ad-hoc udvalget vedr. den nye Ældrelov.

Kl. 11.30 l 12.30: Frokost
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12:30-13:15: Poli k for arkitektur og bykvalitet
Ved stadsarkitekt Anne Me e Boye

Mødet:
Der henvises l Ref.bilag 3.
De fleste i Ældrerådet fik lejlighed l at komme med deres oplevelser fra eget lokalområde. Disse
blev listet op på en tavle og fotograferet af l senere brug. 

 
13:15-14:00: Samarbejde i Ældrerådet
Ved Jakob Søgaard Clausen. Drø e og formulere fælles spilleregler for møder i Ældrerådet. Herunder 
mødekultur, mødeledelse, adfærd og forvaltningens forventninger l Ældrerådet.

Mødet:
Der henvises l Ref.bilag 4.
Her blev 26 punkter om emnerne listet op. Disse kan så bruges ak vt på alle møder. Det er også 
et opslagsværk, som man kan tage frem engang imellem og opfriske sig selv, så man holder sig l
emnet og indenfor sporene: Ærlighed, Ordentlighed og Respekt.

14:00-15:00: Besøg af Rådmand Chris an Budde 
Det nye Ældreråd hilser på den nye rådmand, som vil fremlægge sine visioner for de kommende år. 
Ældrerådet kan spille ind med bidrag her l.

Mødet:
Rådmanden lagde op l en god dialog. Han fortalte meget og ly ede meget. De væsentlige 
områder, der blev berørt, var: 

 Overfor medarbejderne var det vig gt, at fastholde en god kultur med læring og llid. 
 A ureaukra sering er et balancepunkt, hvor der bør skeles l andre kommuner.
 Ensomhed på alle måder skal bekæmpes.
 Mål det er bl.a. stjernestøvet i hverdagen.
 Bevægelse styrker både den mentale og fysiske sundhed.
 Demensområdet skal konstant forbedres, måske ved inddragelse af kirken?
 Rekru ering er et problem.
 Inddragelse af pårørende på en mere vedkommende måde - skele l model i Holland.
 Tilsynsmodellen er under udvikling af brede løsninger og fastholdelse af læring.

15:00-16:00: Pause
Kaffe og kage – og socialt samvær 
 
16:00-17:00: Oplæg af byrådsmedlem og dligere rådmand Bünyamin Simsek
Indblik i det poli ske maskinrum

Mødet:
Han sammenlignede sig selv med den padlende and. Oven-vande 
rolig/smilende/imødekommende. Neden-vande ”paddle like hell” = arbejdsuge på 70 mer, hvor
hans sunde fornu  fører ham så vidt muligt helskindet igennem. Indlægget fortalte om en travl 
poli ker med mange ”jern i ilden”.

Kl. 17.00 l 17.30: Informa on l Ældrerådet

1.  Godkendelse af Forretningsudvalgets forslag l Dagsorden
Pkt. 1.1 Bilag: Dagsorden den 25. januar 2022
Mødet:
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A ud fra Flemming Hinze Thisted, fuldmagt givet l Margrethe Bogner.
Dagsorden blev godkendt.

2. Godkendelse af referat fra den 08. februar 2022
Pkt. 2.1 Bilag: Referat fra ældrerådsmøde den 8. feb. 2022
Mødet:  Referat blev godkendt.

3. Kl. 09.35 l 10.00: Informa oner fra forretningsudvalget
Pkt. 3.1 Bilag: Ældrerådets udtalelse vedr. tomgangsleje, (er afsendt)
Mødet:  Udtalelsen blev taget l e erretning.

Pkt. 3.2 Bilag: Danske Ældreråds temadag om lovgivning og samarbejde, 
2022.03.09 (9 lmeldt)
Mødet:
Der er a ud fra Margrethe Bogner. Jan Radzewicz deltager i stedet.
Der sendes 3 biler afsted og samkørsel er a alt.

Pkt. 3.3 Bilag: Forslag l ændring af FU fra Carl Aksel, Carsten og Inge Lise, 2022.02.10
Mødet:
Forslaget blev forelagt og kommenteret. 
Forslaget indgår senere på året i deba en om ændringer i ”Vedtægt og Forretningsorden.”

Kl. 17.30 l 20.30:   Valg af formand, næs ormand, sekretær og faste udvalg  :  

4. Orientering om valg  - Pkt. 4.1 og 4.2 udgår

Pkt. 4.3: Valg af formand: Forslag, præsenta on og afstemning
Mødet:
Jan Radzewicz og Inge Lise Johansen s llede op. Begge præsenterede sig, og dere er valg.
Resultatet af afstemning blev:  Jan = 12 / Inge Lise = 6 / blank = 1
Jan Radzewicz  dermed valgt l formand for Ældrerådet.

Pkt. 4.4: Valg af næs ormand: Forslag, præsenta on og afstemning
Mødet:
Carl Aksel Kragh Sørensen blev foreslået l posten, men afslog. 
John Chris ansen s llede op l posten. Han præsenterede sig, og dere er valg.
Resultat af afstemning blev:  John = 14 / blank = 5
John Chris ansen dermed valgt l næs ormand for Ældrerådet.

Pkt. 4.5: Valg af sekretær: Forslag, præsenta on og afstemning
Mødet:
Carl Aksel Kragh Sørensen blev foreslået, men ønskede ikke genvalg.
Flemming Thisted og Anne Grethe Borghelt blev foreslået, og begge accepterede.
Anne Grethe Borghelt præsenterede sig og dere er valg.
Resultat af afstemning blev:  Anne Grethe = 12 / Flemming T = 6 / blank = 1
Anne Grethe Borghelt  dermed valgt l sekretær for Ældrerådet.
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18:15-19:30: Middag

Pkt. 4.6: Valg af 4 faste udvalg: Forslag l ønsker om 1., 2. og 3. prioritet og valg
Mødet:  Se venligst  Ref.bilag 5.

Bolig- og Arbejdsmarkedsudvalget (B/A):
Margrethe Bogner, Ruben Hejlskov Sørensen, Sven Nicolaisen og Flemming H.Thisted blev 
valgt og udvalget kons tuerer sig selv e erfølgende.

Sundheds- og Omsorgsudvalget (S/O):
Lone Susanne Svinth, Magdalene Svendsen, Flemming Westergaard og Carl Aksel Kragh 
Sørensen blev valgt og udvalget kons tuerer sig selv e erfølgende.

Samskabelses- og Brobygningsudvalget (S/B):
Inge Lise Johansen, Jan Wigant-Bjerre, Jørgen Juul Pedersen og Knud Østergaard blev valgt 
og udvalget kons tuerer sig selv e erfølgende.

Tilsyns- og Udviklingsudvalget (T/U):
S nne Møller Eriksen, Carsten Petersen, Hanne Vorre Clausen og Kirsten Engell blev valgt 
og udvalget kons tuerer sig selv e erfølgende.

Pkt. 4.6.1 udgår.

Pkt. 4.6.2 Bilag: Hjælpeskema l Ældrerådets medlemmer vedr. kons tuering af 
udvalg 2022
Mødet:
Hjælpeskemaet blev anvendt, og det færdige skema er vedhæ et som Ref.bilag 5.

5. Eventuelt.
Der blev forespurgt på diverse generelle ng, derfor er flg. vedlagt referatet.
Ref.bilag 6:  Skema for godtgørelse af mødediæt og befordringsgodtgørelse.
Ref.bilag 7:  Ældrerådets mødediæter og befordringsgodtgørelse pr 1. jan. 2022.

A ud l mødet og meddelelse om fuldmagt sendes l: 
Inge Lise Johansen inlijo@gmail.com  eller 6180 5534

Mødeleder - pkt. 1 l 3: Jan Radzewicz, fungerende formand
Ordstyrer - pkt. 1 l 3: Inge Lise Johansen, fungerende næs ormand
Mødeleder - pkt. 4: Jakob Søgaard Clausen, MSO 
Ordstyrer - pkt. 4: Jakob Søgaard Clausen, MSO 
Referent: Carl Aksel Kragh Sørensen, fungerende sekretær
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