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

Ældrerådsmøde
Tirsdag den 20. september 2022 kl. 09:00 -13:00  
 
Mødet holdes på Grøndalsvej 1 , Viby – lokale 2.030 den 13 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:  Margrethe Bogner, Jørgen Juul Petersen, Jan Wigant-Bjerre, Ruben Hejlskov Sørensen

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 af  20.sept. 2022 – Godkendt 

2. Godkendelse af referat fra sidste ÆR-møde
Pkt. 2.1 -  Referat af 6.sept. 2022 – Re elser under generelt ellers godkendt.

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 onsdag d.28.sept 2022 kl. 16

4. Informa on fra udvalgene:
 4.1  Bolig- & arbejdsmarkedsudvalg  (Margrethe – Flemming T.):
 Ref.fra mødet:  mødet d.7.nov 2022 blev aflyst. Udvalget planlægger et besøg på 

Genera onernes Hus. Hvem vil med, og kan man evt. e er et ÆR-møde?
 Udvalget vil arbejde med biltrafik i midtbyen, og påtænker en snak med Rådmanden 

for Miljø&teknik
 4.2  Samskabelse- & brobygningsudvalg  (Jørgen - Knud):
 Ref.fra mødet:  Nyt møde d.28.sept på Fjordsgadeskole
 4.3  Sundheds- & omsorgsudvalg  (Carl Aksel):
 Pkt. 4.3.1 – Referat fra møde d.8.sept 2022 
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Pkt. 4.3.2 – Ældrerådets forslag l frem dens ældrepoli k i ÅK

 Ref.fra mødet:  Udvalget arbejder videre med frem dens ældrepoli k i ÅK, og lbyder
at Ældrerådet gerne vil være med i drø else af de e ifa en idé- og følgegruppe. FU tager 
det op.
De øvrige medlemmer af Ældrerådet inviteres l at komme med input l forslaget. De s
endes l Carl Aksel senest dagen før næste FU-møde, således at de kan komme med på 
dagsorden l næste ÆR-møde. 

4.4  Tilsyns- & udviklingsudvalg  (Kirsten)
Ref.fra mødet:  Møde med MSO vedr- frem dige lsyn er endnu engang blevet aflyst. 
Udvalget holder stadig øje med udviklingen ved Tilsyn. Har fået den 1.rapport på ”interne 
læringsbesøg”, og er ikke imponeret over rapportens indhold  (for mange lfældige 
spørgsmål – autosvar). Udvalget har betænkelighed ved om ÅK når kvoten på lsyn for 
2022?
Lone indtræder som nyt medlem i udvalget.

5. Oplæg fra  MSO:  
5.1 Borgeroplæring v/sygeplejerske Me e Kurup Callsen – se bilag på Prepare

5.2 Inddragelse af ÆR i budgetproces og udarbejdelse af sparekatalog 
       v/forvaltningschef Niels Jørgen Rasmussen – se bilag på Prepare

6.          Nyt fra FU:
Pkt. 6.1 – Beslutning i klagesag 
Ref.fra mødet:  Orientering om beslutningen, at de implicerede parter er udelukket fra de 
fysiske møder på Grøndalsvej 1 og 2 således, at de kan deltage via Teams i det næste 
½ år. Begge personer har fået mulighed for, at forklare deres side af sagen ved FU-mødet 
d.13.sept 2022. Inge Lise foreslog, at holde ÆR-møder udenfor G1 og G2 fremover.
Pkt. 6.2 – ÆR skal markere sig ifm bedre psykiatri??
Ref.fra mødet:  Carl Aksel bragte det på banen ved sidste møde, at der har været meget i 
pressen om sager i København. Hvordan ser det ud i ÅK. Evt. besøg af ansvarlige personer i 
ÅK på området. FU kigger på det.
Pkt. 6.3 – Seneste udvikling omkring Tilsyn – behandlet under Tilsynsudvalget og i pressen.
Pkt. 6.4 – ÆR-eksterne møder – opdateres af FU
Pkt. 6.5 – ÆR-årshjul – nye input (alle)
Pkt. 6.6 – 7-by møde i Odense d. 3.nov 2022 
Ref.fra mødet:  John og Jan deltager (det lille møde)
Pkt. 6.7 – Digital-forskrækkelse bland ældre (evt.arr. med ÆldreSagen)
Ref.fra mødet:  Udvalget for Sam&Bro tager emnet op
Pkt. 6.8 – Tilføjelse l ÆR’s møde regler 
Ref.fra mødet:  de nye lføjelser indføres i de eksisterende møderegler.

7.           Nyt fra Repræsenta oner:
Pkt. 7.1 -  Vital:
- næste møde er i november – Jan og AG indkaldes

 Web:  www.aeldreraadaarhus.dk
E-mail: aarhus.aeldreraad@gmail.com

Aarhus kommune skal være et trygt, virksomt og værdigt sted for alle borgere



Side 3 af 3.

Pkt. 7.2 – Demensalliancen:
- Alzheimer dag med ÆldreSagen – 21.sept. 2022 – 4 medlemmer deltager
Ref.fra mødet:  Pressemeddelelse fra MSO vedr. demensvenlig by - sendt ud l alle.             
 Pkt. 7.3 – Kongelunden: 
- vig ge datoer for borgermøder (Trafik 3.okt – Naturen 3.nov.)
- uds lling af vinder projektet i Rådhushallen
Pkt. 7.4 -  IT & seniorer: 
- næste møde 25.oktober 2022 – Flemming T deltager.
Pkt. 7.5 – Mad og fællesskaber:  
Ref.fra mødet:  intet

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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