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

Ældrerådsmøde
Tirsdag den 3. maj 2022 kl. 09:00 -13:00  
 
Mødet holdes på Grøndalsvej 1 , Viby – lokale 2.030 den 4. maj 2022

A ud l mødet og meddelelser sendes l:  John Preben Chris ansen
Mail:  joc8000@gmail.com eller mobil  3119 2043

A ud:   Jørgen Juul Pedersen

Dagsorden /   Referat   - 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  3.maj 2022
Ref.fra mødet:  Dagsorden godkendt.

2. Godkendelse af referat fra sidste ÆR-møde
Pkt. 2.1 -  Referat af 19.april 2022
Ref.fra mødet:  kommentarer under 7-by mødet. 5 kan deltage, 1 fra FU og 
4 udvalgsformænd. Det er op l formændene, hvem de sender med l mødet.

3. Informa on fra Forvaltningen v/Jakob Søgaard Clausen
Pkt. 3.1 – Sager på vej
Pkt. 3.2 – MSO’s årshjul
Pkt. 3.3 – Orientering fra forvaltningen
Ref.fra mødet:  Spørgsmål l OPI = Offentlig/privat innova on

4. Informa on fra udvalgene:
 Bolig- & arbejdsmarkedsudvalg - Margrethe:
 Pkt. 4.1 – Referat af  5.april 2022

Ref.fra mødet:  skrivelse l Teknik & Miljø skal over FU.
Carsten er inviteret l deres næste møde – ej diætgivende.
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5.            Samskabelse- & brobygningsudvalg - Jørgen:
Pkt. 4.2 – Referat af  21.april 2022
Ref.fra mødet:  Har kigget på Kulturpasset, vil invitere Kultur rådmanden Rabih l 
en drø else om muligt samarbejde. Mere synlighed via Århus onsdag/Lokalavis. 
Evt. lave en synlighedspoli k. 
Udvalget er klar med 2-3 stande l d.4.maj på Rådhuset ”Digital tryghed”

 Sundheds- & omsorgsudvalg – Carl Aksel:
 Pkt. 4.3 – Referat af 6.april 2022
 Pkt. 4.4 – Udtalelse vedr. ”Demens”

Ref.fra mødet:  Udtalelsen godkendt og sendes videre på ÆR’s brevpapir.
CA sender dokumentet i Word-format l AG, som sender videre.
Pkt. 4.5 – Forslag l pjecen ”Et bedre liv”
Ref.fra mødet:   Udvalget mener det kun var l FU orientering
Forslaget er sendt direkte l forvaltningen.
Pkt. 4.6 – Forslag l Taxa-kort ordningen
Ref.fra mødet:  Udvalget mener det kun var l FU orientering
Forslaget er sendt direkte l forvaltningen.

Tilsyns- & udviklingsudvalg - Kirsten:
Pkt. 4.7 – Referat af  5.april 2022
Ref.fra mødet:  Har ha  møde med Elin Kallestrup omkring det fremadre ede samarbejde.
Vil gerne fortsat samarbejde, men organisa onen har gjort det mere besværligt. Udvalget 
blev orienteret om de nye ændringer på Tilsynsområdet, hvor Ældrerådet ikke kan forstå, 
at de kommunale lsyn ikke er beskrevet.

 5. Oplæg fra  Kultur & Borgerservice v/Carsten Holst og Marie Østergård:
Pkt. 5.1 – Bibliotekernes frem dige rolle i MSO
Ref.fra mødet:  5 bilag l oplægget – kan ses på Prepare/First Agenda.
Borgmesterbrev – KL brev – debatoplæg – Bibliotek i tal.
”Udnyt folkebibliotekernes poten ale” blev gennemgået af Marie.
Mange spørgsmål omkring de gode lbud, som bibliotekerne har,  om de bliver udrullet
i omegns bibliotekerne, og om de ”gode lbud” bliver bevaret og udviddet

6. Nyt fra FU:
Pkt. 6.1 – Status vedr. DK nyt
Ref.fra mødet:   Opgaven er hos Per Ryolf, som beslu er og giver besked l medlemmer.
Pkt. 6.2 – Tidsfrister og regler for bilag
Ref.fra mødet:  Bilag fra udvalg skal være FU i hænde rsdage, hvor der er FU-møde, så
kommer de med l næste ÆR-møde. Fristen for aflevering l John mht diætskema og udlæg 
er d.15. i måneden og udbetaling således:
Periode:  2.kvartal           3.kvartal           4.kvartal
Frist:  uge 23     uge 35       uge 48
Udbetaling:   30.juni     22.sept       29.dec.

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

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



Side 3 af 3.

Pkt. 6.3 – Bekymringsskrivelse l  Rådmanden (C.Budde)
Ref.fra mødet:  Manglende høring af Ældrerådet i flere sager. 
Pkt. 6.4 – Møde med Handicaprådet (mødeplan)
Ref.fra mødet:  Flemming Thisted kontakter dem, for at a ale møde e er sommerferien.
Pkt. 6.5 -  Møde på AUH  (endelig dato)
Ref.fra mødet:  er a alt l 20.juni kl 14:30 på Skejby Ældreafd.
Invita on l Phd. På AUH – se CA’s mail om samme
Pkt. 6.6 -  Møde med MSO Poli sk udvalg 
Ref.fra mødet:  emner kunne være ”Slip kræ erne fri” - ”Tilsyn i frem den” 
”Sammen om et bedre liv” – mødet er d.2.juni kl. 14 på Rådhuset.
Pkt. 6.7 – ÆR’s  årshjul 2022  (forslag)
Ref.fra mødet:  Det var den liste S nne e erlyste, med som bilag fremover.
Jakob ajourfører den og alle medlemmer kan komme med input.

7.         Nyt fra Repræsenta oner:
Pkt. 7.1 -  Vital:
Ref.fra mødet:  AG deltager, da Jan er i Nyborg. 
Temaet for næste blad er ”Kultur på recept” – udkommer midt i august 2022.
Pkt. 7.2 – Demensalliancen:
Ref.fra mødet:  intet nyt
Pkt. 7.3 – Sammen om Århus:
Ref.fra mødet:  intet nyt
Pkt. 7.4 -  Kongelunden:
Ref.fra mødet:  intet nyt
Pkt. 7.5 – IT & seniorer:
Ref.fra mødet:  næste møde 8.juni 2022 AG deltager, ’Flemming HT er forhindret.
Pkt. 7.6 – 7-by samarbejdet:
Ref.fra mødet:  samkørsel l Odense 17.maj 2022 er arrangeres af John.
Pkt. 7.7 – Danske Ældreråd:
Ref.fra mødet:  referat af 29.marts 2022 med som bilag i Prepare/First Agenda

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:
Ref.fra mødet:  møde med udvalgsformænd og FU – er udvalgene klar?
Der blev udtrykt ønske om, at det blev e er sommerferien.
Sommerafslutning d.28.juni arrangeres af Boligudvalget.
Formand og næs ormand skal l møde i Reg.ÆR-rådet d 30.maj i Viborg

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