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84.        Godkendelse af dagsorden 

Beslutningstema 

Godkendelse af dagsordenen for den 14. april 2021. 

Beslutning 

Dagsorden godkendt med følgende bemærkninger: 

 

Heidi Jul Nielsen deltager ikke på mødet. 

 

Det skal være en drøftelse af, hvornår juni mødet kan afholdes, da formanden og 

næstformanden skal deltage i repræsentantskabsmødet, som er rykket til den 16. juni 2021.  
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85.        Godkendelse af referat 

Beslutningstema 

Godkendelse af referatet fra den 10. marts 2021. 

Beslutning 

Referatet godkendt med følgende bemærkninger: 

Punkt 79. Datoen i referatet skal rettes til den 10. april 2021. 

Bilag 

 2021.10.03 Referat Seniorrådet 

  

Bilag/Punkt_85_Bilag_1_20211003_Referat_Seniorraadet.pdf
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86.        Orientering ved chefen for Social Omsorg 

Beslutningstema 

Chefen for Social Omsorg giver orientering. Desuden kan Seniorrådet ønske en orientering om 

specifikke emner. 

Sagsfremstilling 

Chefen for Social Omsorg giver orientering om følgende: 

 Orientering om punkter fra udvalgsmødet den 12. april 

 Orientering om initiativer i forhold til Respekt - og Omsorgsfuld pleje 

 

Seniorrådet ønsker en orientering om følgende: 

 

Administrationen indstiller, 

at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning 

COVID-19 

Kører stadigvæk på fuld skrue. Der er styr på det sammenlignet med andre lande.  

 

Lige nu køres der i 2 spor, test og vaccination.  

Desuden åbnes der mere op, eksempelvis forventes det, at der må møde op mod 20 

personaler ind til et møde. Derudover kigges der ind i, at aktiviteterne på plejehjemmene øges 

på grund af, at mange er vaccineret. De frivillige vil blive inviteret ind til kaffe og kage for at få 

lavet en fælles forventningsafstemning mellem plejehjemmene og de frivillig om, hvilke 

aktiviteter der kan iværksættes. 

 

Orientering om punkter fra udvalgsmødet den 12. april 

Overførsler af uforbrugte midler fra 2020 overføres til 2021 på de forskellige områder. Der kan 

være specifikke planer for de overførte midler, men det er ikke noget der skal redegøres for.  

 

Seniorrådet har tidligere forespurgt om de kunne få deres uforbrugte midler overført, men 

afventer fortsat svar. Chefen for Social Omsorg følger op på dette.  

 

Seniorrådet har afgivet to høringssvar i forhold til kvalitetsstandarder for kørsel og svarfrister. 

Seniorrådets høringssvar er taget til indtægt og fortsætter til Byrådet. 

 

Seniorrådet undrer sig over, at der er ikke nogen kommentarer til kørselstiden i henhold til 

kvalitetsstandarderne for kørsel. 



 

Hedensted Kommune  

Seniorrådet dagsorden-referat  

Mødedato:  

14. april 2021 

Formand:  

 

Sidetal:  7 

 
Kørselskontoret har også selv bragt det på banen, men det kan være svært at gøre 

køretiderne kortere, da det tager tid at få liftet borgerne ind i busserne samtidig med, at  

geografien også kan være en udfordring. I dag er en kørsel på max. 70-80 minutter. Chefen 

for Social Omsorg undersøger, hvordan det står til på seniorområdet, da tallene også afspejler 

eksempelvis kørsel på skoleområdet. 

 

Yngre borgere med demens 

Det er besluttet at øge indsatsen til hjemmeboende yngre borgere / borgere med demens i 

tidlig stadie. Det er en meget forskellig artet gruppe, og det vil være forskellige aktiviteter, de 

kan deltage i, hvilket indsatsen skal være med til at tage hånd om. 

Tilbuddet skal udbydes fra Møllebo Plejehjem, og der ansættes en demenskonsulent mere 

samt medarbejder mere til at være på stedet. Demenskonsulent skal blandt være med til at 

fungerer som brobygger til tilbuddet på Møllebo Plejehjem. 

 

Demensdaghjemmet på Møllebo kan også inddrages i forhold til at indgå i og understøtte 

tilbuddet. Desuden skal det undersøges, hvilke behov de pårørende har, da de pårørende også 

har mulighed for at deltage. 

 

Der bliver tale om 10 ugers forløb i foråret og efteråret. 

 

Sundhedspolitik 

Sundhedspolitikken er for og på tværs af hele kommunen. Andre aktører er også tænkt ind, da 

sundhed ikke kun er en kommunal opgave. Det er vigtigt, at der både kigges på den sociale, 

mentale og fysiske sundhed, da disse skal komplementere hinanden hele tiden for at have en 

vedvarende effekt på sundheden. 

 

Sundhedspolitikken skal konkret komme med nogle langsigtede målsætninger, og hvert 

kerneområde udvælger nogle målsætninger, som de skal understøtte og lave handleplaner på.  

 

I forhold til målsætningerne tages der blandt andet udgangspunkt i to undersøgelser ”Hvordan 

har du det?” og ”Ungeundersøgelsen”. 

 

Seniorrådet kommer også til at indgå i processen, men der er usikkerhed om tidsplanen. 

Forventningen er, at det bliver efter sommerferien. 

 

Seniorrådet spørger ind til, om det har været med i overvejelserne, eksempelvis at tilbyde 

gratis motion til ældre, og om der er lavet businesscase på sundhedsindsatser. 

Pt. er der ikke forslag om gratis motion til ældre. 

Der er mange, der har arbejdet med businesscases for sundhedsindsatser, men der er primært 

to problemstillinger ind i det. Ofte tilfalder de besparelser, der eventuelt vil være det regionale 

område, selvom det er kommunen, der har foretaget investeringen. Det vil sige, at det er 

andre, der får gevinsten af den kommunale indsats. Desuden er der ofte en lang tilbageløbstid 

på indsatserne.  

Så for borgerne, og ud fra en samfundsmæssig betragtning, er det en god ide med indsatser 

som eksempelvis gratis motion, men der er et paradoks i forhold til incitamenterne til at agere 

ind i sundhedspolitiske område. 
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Orientering om initiativer i forhold til Respekt - og Omsorgsfuld pleje 

Styregruppen er sat i stå på nuværende tidspunkt, men forventes at starte op igen i juni. 

Arbejdet omkring respekt-og omsorgsfuld pleje har dog ikke ligget stille. Plejehjemmene er 

gået ind i et samarbejdet med Komponent omkring forråelse blandt plejepersonale.  Derudover 

er hjemmeplejen gået ind i et forløb med 7 andre kommuner omkring at mindske antallet af 

medarbejdere i borgers eget hjem. Dette er et forløb under KL.  

 

Opdatering af demografi for kapacitet på plejeboliger. 

Der kigges på, hvornår det er hensigtsmæssigt at gå i gang med et nyt plejehjemsbyggeri i 

Juelsminde. Desuden kigges der også på behovet i Hedensted området. 

Drøftelsen kommer på næste udvalgsmøde i Social Omsorg. 

 

Ledelse på plejehjem. 

Der er afsat 1 million kroner til styrkelse af den ledelsesmæssige struktur på plejehjemmene. 

Det betyder, at 

der ansættes teamledere på de store plejehjem samt de plejehjem, hvor lederen har 

ledelsesansvaret for to plejehjem. 

 

I første omgang søges der 4 teamledere. Meningen er, at der på sigt skal være en teamleder 

på alle plejehjem. 

 

Dialogmøde med udvalget  

Der er forslag om, at mødet afholdes den 31. maj 2021. Det vil være rart, hvis dialogmødet 

mellem Seniorrådet og Udvalget for Social Omsorg kunne afholdes inden udvalgsmødet i juni.  

 

Orientering taget til efterretning. 
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87.        Bordet rundt - yderligere spørgsmål til chefen for 
Social Omsorg 

Beslutning 

Der spørges ind til, hvordan går det med demensbyggeriet, og der er mange spørgsmål at tage 

stilling til. Planen er, at der bliver arrangeret et første spadestik i juni, hvilket drøftes på 

byggemødet senere i dag. 
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88.        Orientering - evaluering af 
ressourcetildelingsmodellen på plejehjem 

Beslutningstema 

Chefkonsulent, Heidi Jul Nielsen, og leder af Senior Plejehjem, Rikke te Pas orienterer om, 

hvordan det er gået og hvilke erfaringer man har gjort sig med den nye afregningsmodel.  

Administrationen indstiller, 

at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning 

Status i forhold til ressourcetildelingsmodellen er, at den nu skulle have været i drift i et år.  

Covid-19 har dog givet nogle benspænd. Der er blevet arbejdet med at få den implementeret, 

men det har været svært at have en proces med medarbejderne, da Covid-19 har fyldt så 

meget, og det ikke har været muligt at samles. 

 

Formålet med modellen er at sikre plejehjemmene det samme økonomiske råderum. Der er en 

oplevelse af, at der er blevet taget godt i mod modellen og der har været positive 

tilkendegivelser, selvom nogle oplever at få mindre midler tildelt end tidligere. 

 

På nogle plejehjem er man kommet længere end andre med implementeringen og på 

baggrund af den situation der har været i 2020/2021, har det ikke været muligt at lave en 

evaluering. 

 

Punktet vedrørende ressourcetildelingsmodellen sættes på til senere opfølgning, gerne på 

oktober mødet. Seniorrådet vil i den forbindelse gerne vide, om implementeringen af 

ressourcetildelingsmodellen har det giver nogle frihedsgrader, samt om det har givet noget 

administrativt ”bøvl”. 

 

Orienteringen taget til efterretning. 
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89.        Orientering - aktiviteter inde og ude 

Beslutningstema 

Rikke Slot te Pas, Leder af Senior Plejehjem, orienterer om aktiviteter inde og ude.  

Sagsfremstilling 

Der sker en lang række af aktiviteter for ældre borgere i Hedensted Kommune. Det er både i 

forhold til beboere på plejehjem og borgere i eget hjem.  

Vi har opsøgende medarbejdere, der er aktivitetsmedarbejdere, og der er åbne aktiviteter ved 

frivillige. 

Der er ingen tvivl om, at aktiviteter har stor værdi for deltagerne, der får et socialt fælleskab 

og fastholdt funktionsniveau. Ligeledes har aktiviteterne også stor værdi for de mange 

frivillige, der yder en stor indsats til gavn for andre deltagere, da de bidrager til 

meningsgivende aktiviteter for andre, holder sig selv i gang og får et socialt fællesskab. 

Mulighederne for aktiviteter for borgerne er forskellige fra område til område, da der ikke 

tidligere er arbejdet med en fælles tilgang til aktivitetsområdet. 

På mødet vil leder for Senior Plejehjem Rikke te Pas orientere om en proces for 

aktivitetsområdet, der har til hensigt at højne aktivitetsniveauet generelt.  

Leder af Senior Plejehjem Rikke Slot te Pas deltager under punktet. 

Administrationen indstiller, 

at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning 

Leder af Senior Plejehjem orienterede om, at man har mange gode aktiviteter kørende på 

plejehjemmene, men at der et ønske om en fælles retning for aktivitetsområdet, som vedrører 

beboere på plejehjemmene og de borgere, der er en del af de åbne caféer. Der er mange 

forskellige grupper, som kalder på noget forskelligt, og det er blandt andet det, der ønskes en 

struktur for. 

Derudover er der et ønske om, at aktiviteterne skal være meningsskabende og være med til at 

danne understøttende fællesskaber, så borgerne bliver mindre ensomme 

Der er planlagt en temadag med en konsulentvirksomhed som facilitator, hvor relevante parter 

bliver inviteret ind til at drøfte, hvad meningsskabende aktiviteter er. Seniorrådet inviteres 

sammen med brugere og frivillige. Processen forventes at starte op efter sommerferien, 

forventeligt sidst i august. Når datoen er fastlagt, bliver Seniorrådet inviteret.  
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Seniorrådet spørger ind til, hvad der kommer til at ske med aktivitetsmedarbejderne i de åbne 

aktiviteter? Planen er man, inden processen sættes i gang, vil tage ud til hvert plejehjem for at 

få input til, hvilke aktiviteter der var før, og hvilke aktiviteter kunne man tænke sig 

fremadrettet. 

Seniorrådet vil også gerne vide, om der er adgang for de frivillige på plejehjemmene? Der er 

ikke besøgsrestriktioner på plejehjemmene længere. Man er dog underlagt de gældende 

restriktioner, herunder forsamlingsforbuddet på 5 personer. Det vil sige, at der må gerne være 

enkelt besøg, der må bare ikke være over 5 personer på besøg hos den enkelte beboer. 

Personalet bærer fortsat maske eller visir og restríktionerne i forhold til afstandskrav, 

afspritning med mere skal forsat overholdes. 

Lederne på plejehjemmene vil begynde at tage kontakt til de frivillige og høre, hvilke 

aktiviteter der kan sættes i værk. På grund af situationen vil der være med små skridt ud fra 

de gældende retningslinjer.  

Seniorrådet udtrykker bekymring for de borgere, der bor i tilknytning til plejehjemmene, da de 

oplever, at det er dem, der er mest ensomme. 

 

Orienteringen taget til efterretning. 
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90.        Orientering ved formand og næstformand 

Beslutningstema 

Orientering ved formand og næstformand 

Sagsfremstilling 

Formanden og næstformanden for Seniorrådet giver orientering om følgende: 

 Fællesmøde vedrørende seniorbofællesskaber i Hedensted Kommune 

 Orientering fra Danske Ældreråds webinar om indholdet i en kommende sundhedsaftale  

 Respons fra Kørselskontoret på Seniorrådets høringssvar vedrørende 

kvalitetsstandarder for kørsel 

 

Administrationen indstiller, 

at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning 

Fællesmøde vedrørende seniorbofællesskaber i Hedensted Kommune 

Arbejdsgruppen har været nød til at sætte planlægningen på standby igen. Desuden er der 

kommet en anden udfordring, da det lader til, at der er omkring 200 mindre boliger på vej til 

den aktuelle kundekreds for seniorbofællesskaber. Derved har markedet måske overhalet den 

kollektive ide. Der er en stor efterspørgsel efter lejeboliger, da mange seniorer ikke ved, hvor 

de skal flytte hen, hvis de skal fraflytte deres ejerbolig. Derfor er det også vigtigt, at mødet 

bliver en orientering om, hvordan man kan opstarte et seniorbofællesskab. 

Desuden er der kommet en ny tendens, hvor man nogle steder arbejder med 

seniorbofællesskaber for ældre ældre, som giver mulighed for, at +75 årige også kan flytte i 

seniorbofællesskab. 

 

Orientering fra Danske Ældreråds webinar om indholdet i en kommende 

sundhedsaftale 

Der er meget stor sammenhæng mellem, hvad der foregår i regionerne, almen praksis og 

kommunerne, og derfor kan den kommende sundhedsaftale være interessant for Seniorrådet.  

Noget af det der blev drøftet var, at kommunale sundhedshuse kunne være en løsning i nogle 

kommuner. Ind i det blev det også drøftet, hvad der kan gøres i mindre byer, som kan være 

med til at skabe en synergi effekt lokalt. Et af målene er at opnå en ensartet kvalitet for alle. 

En af udfordringerne er eksempelvis, at mange rejser langt for at komme til speciallæge. En 

mulig løsning på dette kunne være etablering af lokale sundhedshuse, hvor speciallægerne 

kunne komme ud til borgere lokalt. 

 

Respons fra Kørselskontoret på Seniorrådets høringssvar vedrørende 

kvalitetsstandarder for kørsel 



 

Hedensted Kommune  

Seniorrådet dagsorden-referat  

Mødedato:  

14. april 2021 

Formand:  

 

Sidetal:  

14 

 
Også drøftet under punkt 86. Seniorrådet undrer sig over, at der er ikke nogen kommentarer 

til kørselstiden i henhold til kvalitetsstandarderne for kørsel. 

Kørselskontoret har også selv bragt det på banen, men det kan være svært at gøre 

køretiderne kortere, da det tager tid at få liftet borgerne ind i busserne samtidig med, at  

geografien også kan være en udfordring. I dag er en kørsel på max. 70 minutter. Chefen for 

Social Omsorg undersøger, hvordan det står til på seniorområdet, da tallene også afspejler 

eksempelvis kørsel på skoleområdet. 

 

Orienteringen taget til efterretning. 
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91.        Drøftelse - dialogmøde med Udvalget for Social 
Omsorg 

Beslutningstema 

Drøftelse af indhold i det skriftlige materiale, der skal fremsendes til Udvalget for Social 

Omsorg forud for dialogmødet. 

Historik 

På seniorrådsmødet den 10. februar 2021 blev det besluttet, at Seniorrådet ønsker at drøfte 

følgende emner til dialogmødet med Udvalget for Social Omsorg.  

 Ledelse på plejehjemmene 

 Budget 2022 - demografisk budgetlægning 

 Drøftelse af brugerundersøgelsen 

 

På seniorrådsmødet den 10. marts 2021 blev de tre emner uddybet, og det blev besluttet, 

hvem der skulle fremlægge hvilke emner. 

 

Ledelse på plejehjemmene 

Emnet har været drøftet meget, da Seniorrådet finder det problematisk, at der er flere ledere, 

som har ledelsesansvar for to plejehjem. Henning Rasmussen vil gerne fremlægge 

Seniorrådets overvejelser og præsentere Udvalget for Social Omsorg for de udfordringer, som 

Seniorrådet ser og oplever på baggrund af, at der ikke er en leder på hvert plejehjem i 

kommunen. 

 

Budget 2022 - demografisk budgetlægning 

Anker Andersen fremlægger emnet og Lillian Andersen supplerer, da de begge har deltaget i et 

seminar om demografisk budgetlægning. 

 

Drøftelse af brugerundersøgelsen 

Lillian Andersen fremlægger emnet. Inden dialogmødet udarbejdes der et udkast, som drøftes 

på mødet den 14. april. 

 

Seniorrådet er enige om, at der skal fremsendes noget skriftligt om de tre emner til Udvalget 

for Social Omsorg inden dialogmødet. Det skriftlige materiale udarbejdes på seniorrådsmødet 

den 14.april. 

Sagsfremstilling 

Seniorrådet skal udarbejde et skriftligt materiale vedrørende de tre valgte emner, som kan 

fremsende til Udvalget for Social Omsorg inden dialogmødet. 

 

Formand, Lillian Andersen, har fremsendt følgende uddybelse af emnet "Drøftelse af 

brugerundersøgelsen". 
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Seniorrådet ønsker en drøftelse af resultaterne af brugerundersøgelsen, samt 

fokuspunkterne, der skal arbejdes videre med på følgende områder  

Hjemmepleje, sundhed og forebyggelse samt senior plejehjem. 

Der er tale om en fyldestgørende undersøgelse, der viser nogle problematikker i de 

daglige indsatser, og dem vil vi gerne drøfte med udvalget.  

Vi er bekendte med, at de videre drøftelser pågår i arbejdsgruppen omkring Respekt og 

omsorgsfuld pleje, men vil også gerne medvirke til en holdningspolitisk drøftelse af 

temaerne. 

 

Administrationen indstiller, 

at drøftelsen tages til efterretning og der udarbejdes skriftligt materiale, som fremsendes til 

Udvalget for Social Omsorg. 

Beslutning 

Ledelse på plejehjemmene 

Henning Rasmussen, som fremlægger punktet vedrørende ledelse på plejehjemmene, har 

umiddelbart ikke noget, der skal fremsendes til udvalget for Social Omsorg inden dialogmødet. 

Det er dog nyt, at der skal ansættes fire teamledere, hvilket skal drøftes på seniorrådsmødet 

den 12. maj. Derfor er det også først muligt at lave et oplæg til dialogmødet efter mødet den 

12. maj. 

Hvis der er nogen fra Seniorrådet, som gerne vil have noget med i forhold til emnet, er de 

velkommen til at kontakte Henning Rasmussen. 

 

Budget 2022 - demografisk budgetlægning 

Anker Andersen fremlagde og gennemgik det materiale, han havde fremsendt til Seniorrådet 

inden mødet. 

Der udarbejdes en fremstilling, som skal sendes til Udvalget for Social Omsorg inden 

dialogmødet. Inden den fremsendes, drøftes den på seniorrådsmødet den 12. maj.  

 

Drøftelse af brugerundersøgelsen 

Seniorrådet ønsker en drøftelse af resultaterne af brugerundersøgelsen, samt fokuspunkterne, 

der skal arbejdes videre med på følgende områder 

Hjemmepleje, sundhed og forebyggelse samt senior plejehjem. 

Der er tale om en fyldestgørende undersøgelse, der viser nogle problematikker i de daglige 

indsatser, og dem vil vi gerne drøfte med udvalget.  

Vi er bekendte med, at de videre drøftelser pågår i arbejdsgruppen omkring Respekt og 

omsorgsfuld pleje, men vil også gerne medvirke til en holdningspolitisk drøftelse af temaerne. 

 

Drøftelsen taget til efterretning. Det endelige skriftlige materiale udarbejdes på mødet den 12. 

maj. 
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92.        Drøftelse - valg til Seniorrådet 2021 

Beslutningstema 

Drøftelser i forbindelse med valg til Seniorrådet 2021. 

Historik 

Punkt 74. Drøftelse - mulighed for afholdelse af fremmødevalg i forbindelse med valg 

til Seniorrådet i 2021. 

Drøftelse fra mødet den 11. marts 2020. 

Formanden og næstformanden præsenterede på mødet den 11. marts et oplæg vedrørende 

muligheden for at afholde det kommende seniorrådsvalg 2021 som fremmødevalg. Økonomien 

og de logistiske udfordringer blev drøftet. Den store udfordring i forbindelse med et eventuelt 

fremmødevalg er, at der skal være 24 valgsteder, der indretningsmæssigt skal tilpasses 

forholdene. Der vil være valgsteder, hvor der vil komme meget få borgere. 

 

Punkt 88. Drøftelse - mulighed for afholdelse af fremmødevalg i forbindelse med valg 

til Seniorrådet i 2021. 

Drøftelse fra mødet den 13. maj 2020.  

Den 13. maj 2020 drøftede Seniorrådet fortsat muligheden for fremmødevalg i 2021. 

Beslutningen blev, at der på mødet den 10. juni skal træffes en afgørelse om, hvorvidt 

Seniorrådet vil arbejde videre med at forsøge at gennemføre valget i 2021 som fremmødevalg, 

eller om de skal fortsætte som hidtil. 

 

Punkt 98. Drøftelse - mulighed for afholdelse af fremmødevalg i forbindelse med valg 

til Seniorrådet i 2021. 

Drøftelse fra mødet den 10. juni 2020.  

Seniorrådet drøftede flere muligheder og kom frem til, at det var de følgende tre muligheder, 

der skal stemmes om: 

1. Brevvalg 
2. Fremmødevalg 
3. Brevvalg kombineret med stemmeurne på de lokale valgsteder. Det vil sige, at 

borgerne har mulighed for at aflevere deres stemmeseddel til seniorrådsvalget (skal 

være i kuvert), når de kommer for at stemme til kommunalvalget. 

 

Medlemmer af Seniorrådet stemte ved mundtlig tilkendegivelse og resultatet blev, at der 

arbejdes mod at afholde valget i 2021 som brevvalg, med mulighed for at lægge sin stemme i 

en valgurne på de lokale valgsteder. 

Desuden blev det besluttet, at der skal nedsættes et udvalg på oktober mødet. Seniorrådet har 

valgt formanden samt næstformanden til at deltage i det valgudvalg, der nedsættes af 

borgmesterkontoret. 
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Punkt 64. Drøftelse afvikling af valg til Seniorrådet 

Drøftelse 10. februar 2021  

 

Der er ikke kommet kommentarer eller rettelser til den skrivelse, som formanden har 

udarbejdet. 

Næstformanden mener, at der skal sendes et konkret forslag til administrationen, som 

beskriver, hvordan valget kan afvikles. Desuden har næstformanden skrevet til 

borgmesterkontoret for at høre, hvad seniorrådsvalget kostede i 2017. 

Der kommer et tilbud i forhold til, hvad det vil koste at annoncerer i Tørring og Hedensted 

Avis. På den måde kan det undgås at lave en valgfolder/brochure. 

Det skal også afklares, om overskuddet fra budget 2020 kan overføres til brug i forbindelse 

med valg til Seniorrådet i 2021. 

Formand og næstformand arbejder videre med det, som næstformanden fremlagde på mødet 

og det skriv som formanden havde fremsendt på forhånd. Næstformanden udarbejder et 

forslag, som rundsendes til resten af Seniorrådet til kommentarer. 

Sagsfremstilling 

Seniorrådet skal blandt andet drøfte følgende: 

 

 Skal Seniorrådet oprette en Facebook side i forbindelse med seniorrådsvalget 2021?  

 Hvilke aktiviteter skal Seniorrådet afholde inden valget, for at skabe opmærksomhed 

omkring seniorrådsvalget, eksempelvis: 

 Orienterende møder og arrangementer 

 Brugen af medier ud over lokalaviser og kommunens hjemmeside  

Administrationen indstiller, 

at drøftelsen tages til efterretning. 

Beslutning 

Skal Seniorrådet oprette en Facebook side i forbindelse med seniorrådsvalget 2021?  

Der er delte meninger om, hvorvidt Seniorrådet skal på Facebook. Dem der er for 

argumenterer med, at det er et godt medie, som når langt ud. Især til de yngre seniorer vil 

Facebook være et godt medie at bruge. Dem der er i mod brugen af Facebook argumenterer 

for, at det er vigtigt at møde borgerne ansigt til ansigt, og pointerer at langt fra alle i deres 

målgruppe er på Facebook. 

 

Et kompromis kunne være at være på Facebook kortvarigt, det vil sige i forbindelse med 

valget. 

 

Poul Ole Pedersen, Anker Andersen og Solveig Peteren vil gerne være en del af 

administratorgruppen, hvis man vælger, at Seniorrådet skal have en Facebook side. Anker 

Andersen undersøger til mødet den 12. maj, hvor meget arbejder der er med at vedligeholde 

en seniorråds facebook side, da han har kendskab til, hvem der gør det i Esbjerg og Silkeborg.  
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Det besluttes på mødet den 12. maj, om der skal oprettes en Facebook gruppe i forbindelse 

med valgt til Seniorrådet 2021. 

 

 

Hvilke aktiviteter skal Seniorrådet afholde inden valget, for at skabe opmærksomhed 

omkring seniorrådsvalget, eksempelvis: 

 Orienterende møder og arrangementer 

 Brugen af medier ud over lokalaviser og kommunens hjemmeside 

 

En mulighed kunne være at lave et oplæg med et vedkommende emne, eksempelvis det nye 

demens plejehjem. 

Formanden er desuden blevet kontaktet af flere medier, som er interesseret i at lave en 

valgbrochure for Seniorrådet i forbindelse med valget t il Seniorrådet. Seniorrådet er enige om 

at takke nej tak til tilbuddene. 

Der afventes fortsat svar fra valgudvalget i forhold til de spørgsmål, som Seniorrådet tidligere 

har stillet.  

 

Drøftelsen taget til efterretning. 
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93.        Orientering - budget 2022 

Beslutningstema 

Seniorrådet drøfter deres forslag til ønsker for budget 2022. Tidsplanen for den politiske 

proces kan se i bilaget.  

Administrationen indstiller, 

at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning 

Punktet udsættes til mødet den 12. maj. 

Bilag 

 Bilag Tidsplan budgetforslag politisk kalender 

  

Bilag/Punkt_93_Bilag_1_Bilag_Tidsplan_budgetforslag_politisk_kalender.pdf
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94.        Nyt fra Danske Ældreråd 

Beslutningstema 

Orientering om nyt fra Danske Ældreråd 

Sagsfremstilling 

Formanden og næstformanden giver orientering om seneste nyt fra Danske Ældreråd: 

 

 Repræsentantskabsmødet den 10. maj 2021. Udsat til den 16. juni 2021.  

 Kontingentforhøjelse. Forslaget er ikke fremsat, men det forventes. 

 Valg af formand til Danske Ældreråd. Der er anmeldt to kandidater.  

 

Administrationen indstiller, 

at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning 

Punktet udsættes til mødet den 12. maj. 
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95.        Punkter til næste møde 

Beslutningstema 

Næste møde afholdes onsdag den 12. maj 2021 i Rådhussalen på Juelsminde Rådhus.  

Beslutning 

Mødet den 16. juni flyttes til mandag den 14. juni 2021. 

 

Hvis der er yderligere punkter, der skal på dagsordenen til den 12. maj, fremsendes disse til 

for- eller næstformanden. 

Bilag 

 Årshjul april 

  

Bilag/Punkt_95_Bilag_1_Aarshjul_april.pdf
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96.        Eventuelt 

Beslutning 

Ingen bemærkninger. 
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97.        Evaluering af mødet 

Beslutning 

Det har været et godt møde, men savner at kunne mødes fysisk, da det er en elendig måde at 

mødes på. 
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Bilag 

 2021.10.03 Referat Seniorrådet 

 Bilag Tidsplan budgetforslag politisk kalender 

 Årshjul april 

 

Bilag/Punkt_85_Bilag_1_20211003_Referat_Seniorraadet.pdf
Bilag/Punkt_93_Bilag_1_Bilag_Tidsplan_budgetforslag_politisk_kalender.pdf
Bilag/Punkt_95_Bilag_1_Aarshjul_april.pdf
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