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

Ældrerådsmøde
Tirsdag den 15. marts 2022 kl. 09:00 -13:00  
 
Mødet holdes på Grøndalsvej 1 , Viby – lokale 2.030 den 15. marts 2022

Dagsorden /   Referat     l  Ordinært Ældrerådsmøde  

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

Kl. 09:30: Mødet starter

1.  Godkendelse af Forretningsudvalgets forslag l Dagsorden
Pkt. 1.1 Bilag  - Dagsorden af 8.marts 2022
Ref.fra mødet:  Kommentarer l ref., der mangler bilag under pkt.6 og pkt. 7 – noteret.

2. Godkendelse af referat fra den 1.marts 2022
Pkt. 2.1 Bilag -  Referat fra Ældrerådsmøde af 1.marts 2022
Ref.fra mødet:  intet at bemærke.

3. Informa on fra Forvaltningen v/Jakob Søgaard Clausen/Jan Radzewicz
Pkt. 3.1 – Jakobs indlæg.
Ref.fra mødet:  Bilag 3.1, 3.2, 3.3 mangler  (se Prepare/FirstAgenda)

4. Informa on fra udvalgene:
 Bolig- & arbejdsmarkedsudvalg:
 Pkt. 4.1 Bilag - Forslag l Høringssvar vedr. ”Flextrafik” 
 Ref.fra mødet:  Høringssvaret er blevet gennemgået af FU, og blev godkendt på mødet.
 Sendt videre l Jakob / Høringsportalen i ÅK. Usikkerhed om Høringsfrist – FU under- 

søger. Fristen er udskudt l 21.marts 2022.

 Samskabelse- & brobygningsudvalg:
 Pkt. 4.2 Bilag - Invita on fra Maj Morgenstjerne vedr. §18-midler 
 Ref.fra mødet:  Udvalget vil behandle invita onen ved førstkommende møde torsdag 

d.17.marts, hvor kons tuering vil ske.

 Sundheds- & omsorgsudvalg:
 Ref.fra mødet:  Det planlagt møde d.7.marts blev aflyst pga corona, og er nu planlagt l 

21.marts kl. 14, hvor kons tuering og arbejdsfordeling vil ske.

Web:        www.aeldreraadaarhus.dk  
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Side 2 af 3.

Tilsyns- & udviklingsudvalg:
Ref.fra mødet:  Udvalget har holdt møde 1.feb 2022, hvor de kons tuerede sig, og 
fordelte opgaverne. Referat og info modtaget. Udvalget/Kirsten er blevet bedt om, 
at komme med klagepkt. over manglende involvering ved lsyn. Kirsten sender 
listen med 11 klagepkt. l FU. Udvalget har ikke været med på lsyn i 2022.

5.            Oplæg fra Bygningsafd. v/Per Dahl vedr. Saxild Strand:
 Pkt. 5.1 Bilag – Pressemeddelelse 
 Ref.fra mødet:  O o Orth, Per Dahl og Chris na mødte op for en kort fremlægning af 

Pressemeddelelsen om salg. Dere er svarede de på spørgsmål fra medlemmerne i 
Ældrerådet. Beslutningen om salg er dog taget, men de 3 modtager gerne en Plan B for 
Saxild Strands frem d fra Rådet.

 Pkt. 5.2 – Ældrerådets evaluering
Ref.fra mødet:  Løbet er kørt, men Rådet havde mange forslag l, hvordan man kunne 
udvide belægningen af stedet. F.eks. dage/seminarer for demente og deres pårørende eller
samarbejde med pa en oreningen om rekrea on.

6.            Nyt fra FU:
Pkt. 6.1 – Samleliste + info-er  (udgik – mangler bilag)
Pkt. 6.2 Bilag – Temaer
Ref.fra mødet:  FU laver ekstrakt af emnerne, så der er nogle fælles temaer der kan 
arbejdes videre med. F.eks. Synlighed – ny Ældrelov – Værdighed – Trafik – ÆR valg
Pkt. 6.3 Bilag -  Høring udvidelse af Århus Havn (sagnr. 1163) – Nyt svar lagt på portalen
Pkt. 6.4 -  Økonomi  (udgik – mangler bilag – tages op på mødet 19.april 2022)
Pkt. 6.5 Bilag – Diætskema og informa on om diæter 
Ref.fra mødet:  Udfyldelse af skemaer blev gennemgået af Jan. 
Ældrerådet har modtaget nyt diætskema og udlægssskema fra Me e 
De skal bruges fremover. Afgi  l Parkering skal stadig angives på diætskemaet.
Pkt. 6.6 Bilag – Mødekultur  og  gode møder   
Ref.fra mødet:   listen blev godkendt og tages l e erretning af alle medlemmer.
Talerækken styres af ordstyreren, som selv kan tage ordet. Ordstyreren må gerne opremse 
talerækken, således at medlemmerne ved deres markering er noteret.
Pkt. 6.7 Bilag – Oversigt/plan e er kons tuering 
Ref.fra mødet:  AG opdaterer planen i takt med at udvalgene kommer på plads.
Når det er gjort lægges den på hjemmesiden

7.           Nyt fra Repræsenta oner:
Pkt. 7.1 - Regions ÆR.  Ny repræsentant istedet for Carl Aksel
Ref.fra mødet:  John indtræder i Regions Ældrerådet i stedet for Inge Lise, og John ersta er
Carl Aksel i Regions Ældrerådts FU – ret bilag”Eksterne udvalg” + Web. 
Jan Radzewicz er stedfortræder.
Pkt. 7.2 Bilag - Referat fra IT & seniorer 
Ref.fra mødet:   Diverse repræsenta oner blev drø et. Nyt skema over lokale repræs.
Pkt. 7.3 Bladet Vital:   
Ref.fra mødet:  Der blev udpeget 2 suppleanter Lone og Anne Grethe
Næste tema er:  ”Livshistorier”
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Demens alliancen – Fælles om Århus og andre udvalg.
Ref.fra mødet:  Opdatering af diverse oversigter på web. 
Eksterne repræsenta oner og lokale udvalg&repræsenta oner.

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

9.            Eventuelt:
Ref.fra mødet:  Studietur tages op igen.
Diæter l eksterne udvalg tages op igen – (skal ske som vedtægtsændring).

A ud l mødet og meddelelse om fuldmagt sendes l:  John Preben Chris ansen
Mail:  joc8000@gmail.com eller mobil 6180 5534
A ud:   Jakob S.Clausen, Flemming W., Margrethe, Sven

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