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

Ældrerådsmøde
Tirsdag den 6. september 2022 kl. 09:00 -13:00  
 
Mødet holdes på Grøndalsvej 1 , Viby – lokale 2.030 den 9. sept. 2022

A ud l mødet og meddelelse om fuldmagt sendes l:  John Preben Chris ansen
Mail:      joc8000@gmail.com eller mobil  3119 2043
A ud:   Kirsten Engell, S nne Eriksen

Dagsorden   / Referat   fra Ordinært Ældrerådsmøde  

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

Kl. 09:30: Mødet starter
Generelt:     Drø else af klagesag fra Aarhus kommune.
Ref.fra mødet:  Sagen henlagt l FU. 
De berørte personer er indkaldt l møde d.13.sept kl.10 på Grøndalsvej 2.

1.  Godkendelse af FU’s forslag l Dagsorden
Pkt. 1.1 - Dagsorden af  6.sept 2022 – Godkendt.

2. Godkendelse af referat fra sidste ÆR-møde
Pkt. 2.1 -  Referat af 23.august 2022 – Re elser l pkt. under 4.3 - ellers
Godkendt og lagt på Prepare og hjemmesiden.

3. Informa on fra Forvaltningen v/Jakob Søgaard Clausen
Pkt. 3.1  – Sager på vej – se bilag på Prepare
Pkt. 3.2  – MSO’s årshjul – se bilag på Prepare
Pkt. 3.3 –  Orientering fra forvaltningen – se bilag på Prepare
Ref.fra mødet:  Næste byrådsmøde er onsdag d.14.sept 2022 kl. 16

4. Informa on fra udvalgene:
4.1  Bolig- & arbejdsmarkedsudvalg  (Margrethe):
Ref.fra mødet:  Høringssvar fra Ældrerådet ”Bykvalitet og arkitektur”
Margrethe har sendt svaret l FU, og AG har sendt det videre l Karina Svanborg.

4.2  Samskabelse- & brobygningsudvalg (Jørgen):
Pkt. 4.2.1 – Referat fra møde d.24.aug 2022
Ref.fra mødet:  Udvalget har ha  møde med ansvarlige personer omkring de forskellige 
”Pas”, der findes i ÅK. Har drø et emner og indhold l et evt. Ældretræf.
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4.3  Sundheds- & omsorgsudvalg (Carl Aksel):
Pkt. 4.3.1 – Forslag l Høringssvar på ”Tøjvask i udbud”  - frist 23.aug. 2022
Ref.fra mødet:  Høringssvar lægges på ÆR-papir – AG har sendt det.
Pkt. 4.3.2 – Forslag l ”Værdigheds- og pårørendepoli k” – frist 9.sept. 2022
Ref.fra mødet:  Forslaget er godkendt og kan sendes l de angivne personer.
AG har gjort det.
Pkt. 4.3.3 – Opbakning l Ph.d forsvar l projektet 
”Bedre kommunika on for indlagte pa enter” – l orientering.
Pkt. 4.3.4 – Stø e l Ph.d afslutning på ”Telerehabilitering” – 8.sept. 2022 14-16
Ref.fra mødet:  Alle kan deltage, ingen lmelding, bare mød op på AUH afd. J
Pkt. 4.3.5 – Dagsorden/Referat fra ”Demens” Dialogmøde d.25.aug 2022 
Ref.fra mødet:  pkt. 4.3.3 + 4.3.4 + 4.3.5 er re et l på Prepare.
4.4  Tilsyns- & udviklingsudvalg (Kirsten - Carsten):
Pkt. 4.4.1 - Referat fra møde d.24.aug 2022
Pkt. 4.4.2 - Høringssvar ”Pleje og prak sk hjælp” – er lagt på Portalen
Ref.fra mødet:  Det mangler nu 1 medlem, da Hanne er udtrådt.
Lone er interesseret i at komme ind i udvalget.

5. Oplæg fra  MSO:  Dialog med MSO Udvalgsformand Anne e Poulsen

6.          Nyt fra FU:
Pkt. 6.1 – Bemærkning l budget  (bilag)
Ref.fra mødet:  Jan’s kommentarer er godkendt og skrivelsen sendes videre l MSO
AG sender l Jakob, som sørger for videreformidling l Byrådet.
Pkt. 6.2 – Læring i høringsvar 
- skal vi fastholde a alt dato 27.sept kl. 13?
Ref.fra mødet:  Knud har udtrykt ønske om en anden dato - ændret l 11.okt kl. 13
Pkt. 6.3 – Vedtægter og forretningsorden – dato ?  
- FU + formænd - uge 44  - 1.nov kl 12 – dato accepteret
Pkt. 6.4 – ÆR-eksterne møder 
Pkt. 6.5 – ÆR-årshjul 
Ref.fra mødet:  Fokus på IT-læring skal tages op. Sam&bro tager det op.
Emnet lægges på Årshjulet.
Pkt. 6.6. - Henvendelse vedr. Web-udvikling på Plejehjem – henvendelse sendt l Udvalget 
Sam&Bro, som tager ini a v l, om der er medlemmer, som vil påtage sig opgaven.

7.           Nyt fra Repræsenta oner:
Pkt. 7.1 -  Vital:
Ref.fra mødet:  Næste møde er i November 2022 – Jan og AG bliver inviteret
Pkt. 7.2 – Demensalliancen:
- Referat fra mødet d.31.aug 2022 – John deltog
Ref.fra mødet:  Demens arrangement i Rådhuspladsen sammen med  Ældresagen, 
d.21.sept. kl. 13-15 (IngeLise, AG, Jan og John) kaffe og kage / info materiale. John laver 
oplæg l en A5 info-side.
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Pkt. 7.3 – Kongelunden:
- Opgaven givet l Team Holscher Nordberg (Kbh.)
Ref.fra mødet:  Det endelig oplæg er sendt l FU og alle medlemmer, og kan i 
øvrigt ses på Århus kommune -  www.kongelunden.aarhus.dk
Pkt. 7.4 -  IT & seniorer: 
- Næste møde 25.oktober kl. 11 – Flemming Thisted deltager
Ref.fra mødet:  Flemming deltog i ideemøde på Dokk1 i dag om E k & 
velfærdsteknologi. Endelig dato for konferencen er 29.nov 10:30–13.
Pkt. 7.5 – Mad og fællesskaber:  
- Fællesspisning på Mølles en 31.aug 2022 kl. 13 
Ref.fra mødet:  2 medlemmer deltog.

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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