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

Ældrerådsmøde
Tirsdag den 23. august 2022 kl. 09:00 -13:00  
 
Mødet holdes på Grøndalsvej 1, Viby – lokale 2.030   den 24.august 2022

A ud l mødet sendes l:  John Chris ansen
Mail:       joc800@gmail.com  eller mobil  3119 2043
A ud:    Hanne Vorre, Lone Svinth, Carsten Petersen

Dagsorden    / Referat   fra Ordinært Ældrerådsmøde  

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

Kl. 09:30: Mødet starter
Generelt:  Hanne Vorre har valgt at udtræde af Ældrerådet med øjeblikkelig virkning.
Begrundelse er sendt i mail l FU og blev læst op i starten af mødet. Det blev a alt, at AG 
svarer Hanne på Rådets vegne.

1.  Godkendelse af FU’s forslag l Dagsorden
Pkt. 1.1  - Dagsorden for 23.august 2022 – godkendt

2. Godkendelse af referat fra sidste ÆR-møde
Pkt. 2.1 -  Referat fra  9.august 2022 – godkendt
Ref.fra mødet:  Carl Aksel mangler datoer flere steder. De datoer ER blevet nævnt
ved sidste ÆR-møde, men AG skal huske det fremover. Bilag l 7.6.1, som manglede
ved sidste møde lægges på Prepare – AG sørger for de e.

3. Informa on fra Forvaltningen v/Jakob Søgaard Clausen
Pkt. 3.1 – Sager på vej
Ref.fra mødet:  Job gennem sundhed er i sendt i udvalg
Pkt. 3.2 – MSO’s årshjul
Pkt. 3.3 – Orientering fra forvaltningen
Ref.fra mødet:  Næste byrådsmøde 31.august kl. 16 på Rådhuset

4.        Informa on fra udvalgene:
 Bolig- & arbejdsmarkedsudvalg - Margrethe:

Ref.fra mødet:  Flemming T. har ifm møde i Handicaprådet lavet et høringsvar l 
”Bykvalitet og arkitektur”. Ældrerådet lave en stø eskrivelse, og lægger det på 
Høringsportalen. Medlemmerne i Rådet skal selv søge de sager, der er l høring på 
Portalen, man kan selv lave en no fika on.
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 Samskabelse- & brobygningsudvalg - Jørgen:
Ref.fra mødet:  møde i morgen 24.august på Grøndalsvej 2, Viby

          Sundheds- & omsorgsudvalg – Carl Aksel:
Ref.fra mødet:  Udvalget afventer svar fra Sam&Bro på idéoplæg l Ældre- og 
Værdighedspoli kken.
Til orientering a oldes der en Ph.d. a andling på Ældreafd. på AUH d. 8.sept kl. 14-16. 
Der kommer en invita on ud, som Carl Aksel sender ud l alle.
Tilsyns- & udviklingsudvalg - Kirsten
Ref.fra mødet:  Udvalget mangler nu et medlem, da Hanne træder ud med d.d. Udvalget 
mangler info om den folder/info som ÅK har sagt skal laves omkring lsyn. Det møde der 
var planlagt med ÅK er blevet aflyst. Udvalget afventer ny dato.

     5. Oplæg vedr. Budgetmateriale og halvårsregnskab
v/Niels Jørgen Rasmussen
Ref.fra mødet:  Forslag/belysning fra byrådets medlemmer kan indgå ind l søndag d. 
28.aug., hvor processen går videre l drø else. I næste uge (35) bliver budge et offentlig-
gjort. Par erne har frist for indsendelse af forslag l 8.august 2022. 
Ældrerådet er også velkommen l at komme med forslag, og FU opfordrer l input.
FU samler op, og laver et skriv l MSO. 

     6. Orientering fra FU:
Møder i MSO:  Forslag om, at de 4 ÆR-udvalg kigges på de pkt., der er på møderne i MSO-
udvalget.
Pkt. 6.1 – Halvårsregnskab for2022
Ref.fra mødet:  Budge et overholdes. Der er konteret køb af 1 par briller (det må være en 
fejl). John tager det op med regnskabsafd. I ÅK.
Pkt. 6.2 – Diætskemaer for 3.kvartal
Ref.fra mødet:   Næste inberetning er for Juni og August. Diætskemaerne skal være John i 
hænde inden d. 10.sept. 2022.
Pkt. 6.3 -  ÆR’s årshjul
Ref.fra mødet:  Der mangler input l åshjulet.
Pkt. 6.4 – Konference vedr. Tryghed i eget hjem / faldkald 22.sept 
Ref.fra mødet:  Flemming W., Jan R. og Carl Aksel deltager.
Der a oldes dialogmøde om demens torsdag d.25.aug på Grøndalsvej 2 – lokale 1.403 
og  Flemming W., Jan R., John og Carl Aksel deltager.
Pkt. 6.5 -  Læring i Høringssvar
Ref.fra mødet:  Dato a alt l 27.sept kl. 13 på Grøndalsvej 2, Viby
Pkt. 6.6 – Reision af Vedtægter og Forretningsorden
Ref.fra mødet:  Udvalgsformændene og FU skal mødes om de e. FU finder dato.
Pkt. 6.7 -  Indkomne høringer
Ref.fra mødet:  Der er indløbet 3 høringssvar og de er:
* Tilbud på tøjvask l hjemmeboende borgere – frist 9.sept. 2022, sendt i udvalg CA
* Tilbud om Pleje og prak sk hjælp i eget hjem – frist 5.sept. 2022, sendt i udvalg KE
* Omorganisering i MSB (Borger) – frist 19.sept 2022 – invita on l dialogmøder.
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     7. Nyt fra repræsenta oner:  
Pkt. 7.1 – Vital
Ref.fra mødet:  Nyt nr. August – Tema ”Kultur på recept” er udsendt l 60+ borgerne. 
Ældrerådet er slet ikke synlig  denne gang, de e tages op ved næste møde i gruppen, som 
er d. 21.sept. 2022.
Pkt. 7.2 – Demensalliancen:
Pkt. 7.3 – Kongelunden:
Pkt. 7.4 – IT&seniorer
Ref.fra mødet:  Ny mødedato er netop udkommet og er rsdag d. 25.okt 2022 kl. 11 
Pkt. 7.5 – Mad og fællesskaber

     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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