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

Ældrerådsmøde
Tirsdag den 9. august 2022 kl. 09:00 -13:00  
 
Mødet holdes på Grøndalsvej 1, Viby – lokale 2.030   den 9.august 2022

A ud l mødet sendes l:  John Chris ansen
Mail:       joc8000@gmail.com  eller mobil  3119 2043
A ud:    Jakob Søgaard Clausen, Hanne Vorre, Margrethe Bogner, Inge Lise Johansen,
                Knud Østergaard, S nne Eriksen

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. 1.1  - Dagsorden for 9.august 2022 – Godkendt 

2. Godkendelse af referat fra sidste ÆR-møde
Pkt. 2.1 -  Referat fra 28.juni 2022 – Godkendt 

3. Kl.  10:00   Informa on fra udvalgene:
 Bolig- & arbejdsmarkedsudvalg – Margrethe / Flemming T:
 Pkt. 3.1 – Referat fra mødet 2.august 2022  -  ingen kommentarer

Pkt. 3.2 - Medlemmer l arbejdsgruppe i ”E k og velfærdsteknologi”
Ref.fra mødet:  Flemming Thisted er valgt l arbejdsgruppen. 
Han bliver indkaldt l næste møde i aug.

 Samskabelse- & brobygningsudvalg - Jørgen:
Pkt. 3.3 – Info fra udvalg 
Ref.fra mødet:  næste møde er 24.august i Sport&Fri d (ikke Grøndalsvej 2)
Pkt. 3.4 - Økonomi ved Ældretræf
Ref.fra mødet:  Udvalget laver ”Brain storm” og kommer med et oplæg l FU.
Udvalget kommer med forslag l hvem og hvad, der kan være med.
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Sundheds- & omsorgsudvalg – Carl Aksel:
 Pkt. 3.5 – Referat fra mødet 4.august 2022

Ref.fra mødet:  Udvalget ønsker at vi kigger på Ålborgs ”Regel forenkling - 
besparelse” – se udvalgsreferat pkt. 3F. Det Poli ske udvalg i Århus har kigget på
Ålborgs fremgangsmøde, men kan kun bruge dele af deres forslag.
Pkt. 3.5.1 – Forslag l værdighed- og pårørendepoli k
Ref.fra mødet:  Udvalget skal samarbejde om det endellig udkast l værdigheds- og 
pårørendepoli k med Samskabelse og brobygning, og det endelige forslag underskrives af 
ÆR-formanden og de 2 udvalgsformænd.

Tilsyns- & udviklingsudvalg - Kirsten:
Pkt. 3.6 - info fra udvalg
Ref.fra mødet:  ingen møder siden sidst. Pressens omtale om manglende lsyn er blevet 
fulgt nøje af Kirsten, som undrer sig over den manglede viden hos de ansvarlige. Udvalget 
har modtaget 1 rapport vedr. lsyn. Udvalget er inviteret l møde d. 18.aug vedr. ”Survey” 
og andre værktøjer l frem dige lsyn.

PAUSE – 15 min.

       4. kl. 11-11:30  Informa on fra Forvaltningen v/Henrik Oversøe (vikar for Jakob)
Pkt. 4.1 – Sager på vej:
Ref.fra mødet:  Jan gør opmærksom på, at Ældrerådet skal høres i relevante sager på vej.
Pkt. 4.2 – MSO’s årshjul – intet nyt
Pkt. 4.3 – Orientering fra forvaltningen:
Ref.fra mødet:  Næste byrådsmøde er d.17.august 2022 kl 16

     5. kl. 11:30 -12:15  Oplæg vedr. ”Faldkald” ved Jens Bejer Damgaard
Ref.fra mødet:   Faldkald bliver l ”Nødkald” - 4 sider udleveret, de lægges på Prepare.

     6. Kl. 12:15  Orientering fra FU:
Pkt. 6.1 – ÆR’s årshjul  (august 2022):
Ref.fra mødet:  Medlemmerne opfordres l at komme med forslag l Årshjulet. 
Henrik sørger for opdatering l næste ÆR-møde.
Pkt. 6.2 – Besøg af Slagelse Ældreråd:
Ref.fra mødet:  Der kommer 12 pers. fra Slagelse, og de skal se Genera onernes Hus og 
Dokk-X. FU deltager med 3 pers. på dagen ind l kl. 15. Dere er skal Slagelse ÆR overna e 
i Århus, og videre l Kolding dagen e er på vej hjem l Slagelse.
Pkt. 6.3 -  Læring i Høringssvar:
Ref.fra mødet:  der laves en separat sceance, som IKKE er diætgivende - gerne morgen.
Dato meldes ud e er næste FU-møde.
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     7. Nyt fra repræsenta oner:  
Pkt. 7.1 – Vital:
Ref.fra mødet:  Jan og AG er indkaldt l næste møde d.21.sept kl. 10 på Rådhuset.
Temaet er ”Frivillighed – du er ikke alene”
ÆR ønsker mere synlighed – Jan og AG tager det op med Kommunen / Jannie

Pkt. 7.2 – Demensalliancen:
Ref.fra mødet:  De røde bænke sæ es op flere steder i byen igen. Der skal bruges frivillige,

l at stå ved bænkene med info om demens. Der kan ÆR profilere sig. 
Flere medlemmer vil gerne deltage. John kommer med mere info.
Pkt. 7.3 – Kongelunden: - intet nyt
Pkt. 7.4 – IT&seniorer:  
  7.4.1  Referat fra sidste møde 8.juni 2022
  7.4.2  Pjece om digital hjælp  - lægges på hjemmeside
Pkt. 7.5 – 7-by samarbejdet: - intet nyt
Pkt. 7.6 – Regions Ældrerådet:
  7.6.1  Referat fra sidste møde 29.marts 2022
Ref.fra mødet:  Ældrerådet kan godt bruge nogle af de ltag, der er nævnt i andre 
kommuner. F.eks. når der udarbejdes høringssvar, så laves der en pressemeddelelse 
sam dig. Det undersøges om vi må lave noget l pressen, inden byrådet har vedtaget 
sagen, der høres. Der mangler bilag. CA sender l FU.

     8.        Bordet rundt: 
Der refereres IKKE fra de e punkt.

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

     9.         Eventuelt: 

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