
Ældrerådet i 

Aarhus Kommune 
Grøndalsvej 2, 1.401 

8260  Viby J. 

                                                                                                                                  
 

Web:    www.aeldreraadaarhus.dk 

E-mail:   aarhus.aeldreraad@gmail.com 
Aarhus kommune skal være et trygt, virksomt og værdigt sted for alle borgere 

Ældrerådsmøde 

 
Onsdag den 18. maj 2022 kl. 09:00 -13:00   
  
Mødet holdes på Grøndalsvej 1 , Viby – lokale 2.030    den 24. maj 2022 

 

Afbud til mødet og meddelelser sendes til:  John Preben Christiansen 

Mail:  joc8000@gmail.com eller mobil  3119 2043 
Afbud:   Kirsten Engell, Jørgen Juul Pedersen, Margrethe Bogner, Jakob Clausen + gæster 
 

Dagsorden / Referat  til Ordinært Ældrerådsmøde 

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

   
 Kl. 09:30:  Mødet starter 
 

1.   Godkendelse af FU’s forslag til Dagsorden 

 Pkt. 1.1 Bilag  - Dagsorden af  18.maj 2022 - Godkendt. 
  

2.  Godkendelse af referat fra sidste ÆR-møde 

 Pkt. 2.1 -  Referat af 3.maj 2022 
 Ref.fra mødet:  Navne skal skrives fuldt ud i offentlige referater og ikke kun fornavn  
 eller initialer – AG sørger for dette. 
 

3.  Information fra Forvaltningen v/Jakob Søgaard Clausen/Jan 

 Pkt. 3.1 – Sager på vej 
 Pkt. 3.2 – MSO’s årshjul 
 Pkt. 3.3 – Orientering fra forvaltningen 

   

4.  Information fra udvalgene: 
  Bolig- & arbejdsmarkedsudvalg – Margrethe/Flemming T: 
  Pkt. 4.1 – Referat af 27.april 2022 
 Ref.fra mødet:  Referatet eftersendes af Flemming Thisted  
 Udvalget laver høringssvar om Kollektiv Trafik til 27.maj 2022, som skal omkring FU. 
 Pkt. 4.2 – Deltagelse i møde om ”Fodgængerstrategi”. 
 Ref.fra mødet:  der er officielt 3 ruter, som deltagerne var med til at teste 
 både mht tilgængelighed, bænke mv – se oversigt i Prepare/First Agenda. 
 FU vurderer om der skal kommenteres på dette. 
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  Samskabelse- & brobygningsudvalg - Jørgen/Knud: 
 Pkt. 4.2 – Evaluering af arrangementet ”Digital tryghed” 
 Ref.fra mødet:  Godt arrangement, men for få deltagere.  
 Målet må være, at vi kommer op over 100 deltagere. Annonceringen har måske også  
 været sent ude.  
 Repræsentationskort tages op igen, og udvalget kommer med forslag/oplæg. 

  Sundheds- & omsorgsudvalg – Carl Aksel: 
  Pkt. 4.3 – Referat af  6.maj 2022 
 Ref.fra mødet:  Udvalgets demens-skrivelse ER sendt videre til Hoscea. Dialog omkring 
 faldkald, da udvalget har haft Jens Lassen og Jakob Nielsen med til deres sidste møde og 
 talt om dette emne. 

 

 Tilsyns- & udviklingsudvalg - Kirsten/Stinne: 
 Pkt. 4.4 - Fremtidens ”Survey” ved kommunale tilsyn (svar til Elin Kallestrup) 
 Ref. fra mødet:  Drøftelse af mail-dialog mellem Kirsten og Elin. Ældrerådet mener det er 
 kritisabelt, at der ikke pt har været lavet kommunale tilsyn siden 2021. Jan har lavet 
 skrivelse, som sendes videre til Hoscea efter mødet. 
 

 5. Orientering om ”Faldkald”  v/Ivan Kjær Lauridsen: 
 -  UDSAT pga ændring af mødedato 

 Orientering om  ”Mad og måltider” v/Annette Secher 

  - UDSAT pga ændring af mødedato 

 
6.  Orientering fra FU: 
  Pkt. 6.1 – ÆR Brochure via  JS DK 
  Ref.fra mødet:  Skal vi bruge tid og kræfter på en ny brochure om Århus Ældreråd? 
  Det blev besluttet, at Samskabelse & Brobygning arbejder videre med dette. 
  Pkt. 6.2 – Orientering fra mødet m/rådmanden Christian Budde 
  Ref.fra mødet:  Referat fra mødet kan ses på Prepare/First Agenda 
  Vil gerne samarbejde med os, og hjælpe med synlighed af Ældrerådet, også ift næste valg. 
  Vi pointerede, at der har manglet sager til høring, vi har læst mere i avisen end igennem de 
 officielle kanaler. Vi vil have sagerne til egentlig høring - det bliver taget til efterretning. 
  MSO arbejder på en ny vision for mad og måltider, og det blev kort skitseres af Christian 
 Budde. MSO vil have fokus på fællesskab og klima med det nye koncept.  
  Pkt. 6.3 – Pressemeddelelse fra Tue (husning af Ukrainske flygtninge) 
  Ref.fra mødet:  Det er lokalcenter Carl Blochsgade, som skal bruges til dette. 
  Pkt. 6.4 – Bekymringsskrivelse - fremtidige kommunale tilsyn 
  Ref.fra mødet:  Jan’s skrivelse rettes til, og er godkendt. 
  Pkt. 6.5 -  Emner til mødet m/MSO Politisk udvalg  
  Ref.fra mødet:  1) Den nye Tilsynsstruktur – 2) Beboer- pårørenderåd på plejehjem 
 Pkt. 6.6 – Mail fra Jakob om ”Højklasset kollektiv Trafik” 
 Ref.fra mødet:  Bolig&arbejdsmarkedsudvalg kommer med udtalelse. 
 Høringsfrist 27.maj 2022 – de enkelte medlemmer har mulighed for at lave input 
 direkte på høringsportalen. 
 Pkt. 6.7 – Sommerafslutning  (Margrethe) 
 Ref.fra mødet:  John taler med Margrethe omkring økonomi 
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 Pkt. 6.8 -  ÆR’s årshjul 
 Ref.fra mødet:  Mødet med det politisk udvalg er rykket til 14:45 
 Pkt. 6.9 – Høring vedr. Magtanvendelse (frist 24.maj) 
 Ref.fra mødet:  Tilsyn&Udviklingsudvalget tager sig af dette og sender høringssvar til FU. 
 

7.          Nyt fra Repræsentationer: 
 Pkt. 7.1 -  Vital: orientering fra mødet d.9.maj  (AG) 

 Ref.fra mødet:  AG orienterede  om mødet. Tema (Festuge – kultur på recept), hvor alle 
 eltagere fik mulighed for at give input udfra definerede spørgsmål. 
 Redaktør på VITAL:  Jannie Lindberg Sundgaard – mail:  slja@aarhus.dk  
 se mere her:  www.vital.dk  
 Pkt. 7.2 – Demensalliancen:  - intet nyt 
 Pkt. 7.3 – Sammen om Århus: - intet nyt 
 Pkt. 7.4 -  Kongelunden:  -  intet nyt 
 Pkt. 7.5 – IT & seniorer:  - næste møde 8.juni 2022 – AG deltager 
 Pkt. 7.6 – 7-by samarbejdet:  - orientering fra 7-by mødet i  Odense 17.maj  
 Ref.fra mødet:  John orienterede om dagen – se bilag. 
 Pkt. 7.7 – Danske Ældreråd:  
 Ref.fra mødet:  Nyborg seminar har været afholdt. 
 

8.         Bordet rundt: 
 Der refereres IKKE fra dette punkt. 
             NB! Mødets betydning for 60+ borgere i Århus kommune? 
 

9.          Eventuelt: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Mødeleder:  Jan Radzewicz, Formand 
Ordstyrer:   John Preben Christiansen, Næstformand 
Referent:  Anne Grethe Borghelt, Sekretær  
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