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

Ældrerådsmøde
Tirsdag den 28. juni 2022 kl. 09:00 -15:00  
 
Mødet holdes på Lokalcenter ”Kildevang” Mårslet
Adresse:  Langballevej 3A, Mårslet   den 29. juni 2022

A ud l mødet sendes l:  Anne Grethe Borghelt  (John har ferie)
Mail:      annegrethe.borghelt@gmail.com eller mobil  4014 8338
A ud:   Margrethe Bogner, John Chris ansen, Sven Nicolaisen

Dagsorden l  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  - Dagsorden for 28.juni 2022 - Godkendt

2. Godkendelse af referat fra sidste ÆR-møde
Pkt. 2.1 -  Referat fra 14.juni 2022 - Re elser l teksten i pkt. 6.1, pkt. 4.4 og 4.5
AG sørger for de e og lægger den re ede udgave på Prepare og på Web.

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:  næste byrådsmøde er d.17.august kl. 16 

4. Informa on fra udvalgene:
 Bolig- & arbejdsmarkedsudvalg - Margrethe:
 Pkt. 4.1 - info fra udvalget 

Ref.fra mødet:  Der har ikke været a oldt møder siden sidst. Det blev fremført om 
udvalget kunne kigge på trafikale problemer i Åbyhøj ifm vejarbejde. FU mener det er 
beboerne i området, der skal reagere ikke Ældrerådet.

 Samskabelse- & brobygningsudvalg - Jørgen:
Pkt. 4.2 - info fra udvalget
Ref.fra mødet:  Udvalget mangler kontaktperson l Brochure (pamflet) det skaffer Jan R. 
Udvalget vil gerne kende budget rammen for et evt. Ældretræf (Det i Randers beløb sig l 
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75.000 kr.). FU mener udvalget skal komme med et oplæg både indholdsmæssigt og 
økonomi-. Pkt skal med på næste ordinære ÆR-møde i august ”Brain storm”.
Pkt. 4.3 - Referat fra mødet 22.juni 2022

          Sundheds- & omsorgsudvalg – Carl Aksel:
 Pkt. 4.4 – Info fra udvalget – ingen møder siden sidst

Pkt. 4.5 - Skrivelse vedr. Faldkald 
Ref.fra mødet:  skrivelsen blev godkendt og AG sørger for videreformidling l rådmand 
og forvaltningen. Er sendt videre d.29.juni 2022.

Tilsyns- & udviklingsudvalg - Kirsten:
Pkt. 4.6 - info fra udvalget – ingen møder siden sidst.
Ref.fra mødet:  Kirsten forklarede den håndtegnede model (bilag ved sidste møde), og om 
hvordan de vil arbejde med lsyn ud fra den. Det bliver således deres primære område i 
udvalget. Avisomtalen om de manglende lsyn blev også drø et, og Rådet er enige om, at 
sagen bør følges nøje.

5. Orientering fra FU:
Pkt. 5.1 – Skrivelse vedr. møde med Anne e Poulsen  (Jan R)
Ref.fra mødet:  Der udspandt sig en drø else omkring den nye Rådsstruktur, i forlængelse 
af det der har stået i pressen, og formandens/medlemmers udtalelser i det offentlige rum.
Pkt. 5.2 – Indlæg vedr. ny Ældrelov  (Jan R og CA)
Ref.fra mødet:  Skrivelsen er sendt l ministeren og lagt på hjemmesiden.
Pkt. 5.3 -  ÆR’s årshjul (juni 2022)
Ref.fra mødet:  Vi ønsker at Ivan Kjær Lauritzen deltager i ÆR-møde 9.august 2022 for 
nærmere drø else af beslutningen om Faldkald. Jakob undersøger om det er muligt.
Pkt. 5.4 – Læring i gode Høringssvar
Ref.fra mødet:  Forslag l, at der i forlængelse af et ord.ÆR-møde kan a oldes en 
sceanse i, hvordan man bygger et høringssvar op. Der gives eksempler på gode og  
dårlige svar. Lægges på intern ak vitetsplan.

7. Nyt fra repræsenta oner:  - udgik 
Ref.fra mødet:  referat fra IT&seniorer skal med som bilag l næste ÆR-møde.

8.        Bordet rundt:  løs snak om det ½ år, som nu er gået i Ældrerådet
Der refereres IKKE fra de e punkt.

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

9.         Eventuelt:  - udgik

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