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

Ældrerådsmøde
Tirsdag den 19. april 2022 kl. 09:00 -13:00  
 
Mødet holdes på Grøndalsvej 1 , Viby – lokale 2.030   den 19. april  2022

Dagsorden /   Referat   fra Ordinært Ældrerådsmøde  

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

Kl. 09:30: Mødet starter

1.  Godkendelse af FU’s forslag l Dagsorden
Pkt.2.0 Bilag - Dagsorden af 19.april 2022
Ref.fra mødet:  Dagsorden godkendt.

2. Godkendelse af referat fra sidste ÆR-møde
Pkt. 2.1 Bilag -  Referat af 29.marts 2022
Ref.fra mødet:  Referatet godkendt og klar l hjemmesiden.
Pkt. 4 ”Kulturpas” ikke under Sund&Oms snarere Sam&Bro.

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:  Debat vedr. tomgangsleje, og drø else af datosammenfald.
Næste byrådsmøde 27.april 2022

4. Informa on fra udvalgene:
 Bolig- & arbejdsmarkedsudvalg – Margrethe:
 Pkt. 4.1 Bilag – Referat af  25.marts 2022
 Ref.fra mødet:  Margrethe gennemgik det væsentligste indhold fra mødet.

 Især temaerne for ÆR blev drø et, og udvalget lagde mest vægt på:  Synlighed – Ældrelov 
Tilgængelighed – Trafik – Saxild Strand

 
 Samskabelse- & brobygningsudvalg – Jørgen:
 Ref.fra mødet:  Der har ikke været nogen ak vitet eller møder.
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Sundheds- & omsorgsudvalg – Carl Aksel:
– Referat fra mødet  6.april 2022?
Ref.fra mødet:  Referat vil være med som bilag l næste ÆR-møde. Udvalget vil have 
fokus på ny Ældrelov og Demens. Oplæg om demens sendt l FU.

Tilsyns- & udviklingsudvalg - Kirsten:
 – Referat fra mødet 5.april 2022? 
Pkt. 4.2 Bilag – Svar på Indsigelse om lsyn
Ref.fra mødet:  Referat vil være med som bilag l næste ÆR-møde. Orientering om 
det væsentlige i mødet, nemlig drø else af temaerne. Orienterede om lbagmeldingen 
på udvalgets ”Indsigelse”. Hvor der står, at henvendelse skal ske l Elin Kallestrup. 
Derfor har udvalget taget ini a v l at invitere hende l et udvalgsmøde.

5.          Nyt fra FU:
Pkt. 5.1 -  Informa on vedr. ”Faldkald” fra ÅK
Ref.fra mødet:  FU har taget ini a v l, at Ivan Lauritzen kommer og fortæller mere om 
hvorfor MSO har valgt at afskaffe Faldkald – han kommer l mødet d. 18.maj 2022.
Pkt. 5.2 -  Overdragelse arr. om ”Digital tryghed” på Rådhuset d.4.maj 14-16:30
                  Brochure/folder l arrangementet?
Ref.fra mødet:  Sam&bro fik arrangementet og dialogen overdraget, og vil sørger for, at 
Ældrerådet bliver repræsenteret med 1-2 stande. De forsøger, at få lavet en folder om ÆR.
Opslaget vedr. arrangementet skal på hjemmesiden – AG sørger for de e.
Pkt. 5.3 -  Møde med Rådmanden Chris an Budde
Ref.fra mødet:  Jan orienterede om hvilke punkter FU påtænker at drø e med rådmanden 
ved mødet 5.maj på Rådhuset. ÆR-organisering –  ÆR-valg – Synlighed – Profilplejehjem – 
Beboerdemokra .
Pkt. 5.4 – Dagsorden / a oldelse af møder privat
Ref.fra mødet:  lang debat om dagsorden og bilag ud pr. mail l alle – FU kommer med 
endeligt udspil. Jan påpegede, at det er en uskik, at holde udvalgsmøder privat. Gerne på 
lokalcentre eller Folkehuse, da der skal være mulighed for at FU kan deltage.
Pkt. 5.5 -  Regler for gaver/blomster
Ref.fra mødet:   Ingen K-penge for kørsel med blomster og gaver. FU afgør konkrete gaver.
Pkt. 5.6 – Samkørsel l Nyborg
Ref.fra mødet:  Kirsten, Jan, Ruben og Knud kan køre. John laver endelig køreplan.
AG kan have nogle med hjem, da hun kører selv rsdag d.10.maj.
Pkt. 5.7 Bilag - Invita on l VIVE forskningsprojekt om ”e sk brug af overvågning”
Ref.fra mødet:  Invita on sendt ud l alle medlemmer, som selv melder sig l direkte.
Pkt. 5.8 Bilag – Ramme for demensorga.
Ref.fra mødet:   Oversigten vedhæ et, som a alt ved sidste møde

6.           Nyt fra Repræsenta oner:
 Pkt. 6.1 -  Vital:   intet nyt
 Pkt. 6.2 – Demensalliancen:    intet nyt
 Pkt. 6.3 – Sammen om Århus:    intet nyt
 Pkt. 6.4 -  Kongelunden:    intet nyt
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Pkt. 6.5 – Digitalisering & seniorer: 
Ref.fra mødet:  AG sørger for at mødedatoer bliver sendt l Flemming TH., som ny 
person i gruppen.

 Pkt. 6.6 – 7-by samarbejdet:
Ref.fra mødet:  Vi har fået invita on l næste møde i Odense, 17.maj - 5 deltagere.
FU’s forslag l hvem:  Udvalgsformændene og 1 FU pers. Hvis udvalgsformændene IKKE 
kan er det næs ormænd/sekretær, der deltager.

7.            Oplæg fra  MSO:
Pkt. 7.1 Bilag – Orientering om model for beboer- og pårørende demokra  v/Forvaltnings-
chef Anne e Secher og konsulent Sara Kristensen.
Ref.fra mødet:   Debat om de nye modeller, som synes at være en forringelse af 
medbestemmelse for borgerne og pårørende. Detaljerede bilag findes på Prepare, FU laver
bekymringsskrivelse l Rådmanden for MSO.

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

NB! Mødets betydning for 60+ borgere i Århus kommune?

9.            Eventuelt:

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

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