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     Den 13. juni 2021. 

 

Referat af møde i Ældrerådet i Lejre Kommune  
tirsdag den 8. juni 2021 kl. 10.00 til 13.00.   

Mødet afholdtes i lokale 4 på Rådhuset i Allerslev.  

 

Deltagere: Bjarne Bang Christensen (BBC); Kurt Erik Larsen (KEL); Leif Blom (LB); Per Frandsen 
(PF); Per Nørgaard (PN) og Kirsten Kornval (KK). 

Øvrige deltagere: 

Leder af Sundhed og Udvikling Alice Ordrup deltager i pkt. 1 kl. 10.00. 

Afbud:  Jeanette Dæhnfeldt (JD); 

 Plejecenterleder Tirsa Breinholdt , Ammershøjparken. 

Dagsorden: 
1. Status på Covid 19 og nyt siden sidste møde ved leder af Sundhed og Udvikling 

Alice Ordrup. 
2. Godkendelse af dagsorden. 
3. Godkendelse af referat af Ældrerådets møde den 11.5.2021.   
4. Forbrug/status på Ældrerådets budget 2021. 
5. Ældrerådets hjemmeside på Lejre.dk. 
6. Uddrag af dagsorden til USSÆ’s møde den 2. juni 2021.  
      Ældrerådet gennemgår og drøfter følgende punkter: 

2)   Orientering  juni 2021. 
3)   Fremtidig madproduktion og cafeer på plejecentre.  
5)   Ankestatistik 2020 - med høringssvar. 
10) Nære Sundhedstilbud - tematiserede udviklingsspor 2. 
11) Ansøgninger om tilskud til frivilligt socialt arbejde, jf. SEL § 18 - 2. runde    
2021. 

7. Høringer juni 2021: 
Budget 2022 – 2025. Høringsfrist 21.6.2021. 

8. Drøftelse af Ældrerådets høringssvar til Trafikbestilling 2022. Sagsfremstilling tid-
ligere fremsendt. 

9. Drøftelse af Ældrerådets forslag til budget 2022 – 2025 med henblik på udarbej-
delse af høringssvar (Ældrerådets forslag til budget 2021 – 2024 vedlagt). 

10. Ældrerådsvalg 2021. Referat af 1. møde med Administrationen den 3.6.2021, og 
drøftelse  af den videre planlægning, tids- og handleplan i Valgudvalget. 

11. Møde med Tirsa Breinholt, leder af Ammershøjparken Ældrecenter. 
12. Dagsorden til Ældrerådets arbejdsmøde den 22.6.2021 (udkast til drøftelse frem-

sendt inden mødet). 
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13. Orienteringer:  
I. Nyt fra Danske Ældreråd: 

• Nyhedsbrev  maj 2021. 
II. Nyt fra Regionsældrerådet: 

• Orientering v/PF: 
o Referat af møde i Sorø den 4.6.2021 med bl.a. Sundhedsministe-

ren og Regionsrådsformanden (PF; LB; KEL; KK). 
III. Orientering/aftaler/planer i øvrigt: 

• Aftale møde med Ældresagens Koordinationsudvalg om evt. Borgermøde 
inden Kommunalvalg 16.11.2021. 

• Ældrerådets deltagelse i evaluering af indkomne tilbud i forbindelse med 
udbud af madservice i Lejre Kommune v/prøvesmagning 15.6.2021. 

• Revideret årshjul for Ældrerådet fremsendt inden mødet. 
14. Eventuelt. 
15. Punkter til næste møde den 13. august 2021. 

--------------------   

Ad dagsordenens pkt. 1: 

Alice Ordrup orienterede om Covid-situationen i Lejre Kommune, hvor der ikke længere holdes 
faste krisestabsmøder, bl.a. fordi incidens tallet er faldende. 

Hun orienterede om exitstrategier for skoler, haller, vaccinationer m.m. og tilføjede, at vi stadig 
skal være opmærksomme, da smitten stadig er her. 

Alice Ordrup orienterede videre om workshops om bl.a. ”borger klinikker”, styringsmatrix, om-
sorgsjournalen m.m. 

Ad dagsordenens pkt. 2: 

BBC foreslog at sammenlægge pkt. 7 og 9, hvilket vedtoges. Med disse bemærkninger blev dags-
ordenen godkendt. 

Ad dagsordenens pkt. 3: 

Referatet blev godkendt. 

Ad dagsordenens pkt. 4: 

Ifølge KK er der afsat 64.000 kr. til valget. 

Ad dagsordenens pkt. 5: 

Ifølge LB kan man komme ind på mærkelige og helt misvisende hjemmesider, når man søger på 
Lejre Ældreråd, men der var enighed om, at Ældrerådet ikke kan holdes ansvarlig for søgemaski-
nernes søgeresultater, og at vi ikke kan ændre på det. 

Ad dagsordenens pkt. 6: 

Ad 2) Der er 25 borgere på venteliste til plejehjemsplads og 9 til ældrebolig. 

Ad 3) Der er to scenarier omkring madproduktion og cafeer på plejecentrene: Skal hvert center 
have eget køkken, eller skal det nye plejecenter i Hvalsø producere mad til alle centrene, som hver 
især færdiggør maden. 

Ad 5) + 11) Toges til efterretning. 
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Ad 10) Dette emne vil blive sendt i høring i Ældrerådet og Handicaprådet. 

Ad dagsordenens pkt. 7 og 9: 

Det aftaltes, at KK udfærdiger et høringssvar, som lægger sig tæt op ad det høringssvar, Ældrerå-
det afgav i forbindelse med budget 2021-2024. 

Ad dagsordenens pkt. 8: 

Det aftaltes, at KEL sender forslag og observationer til BBC, som på den baggrund udfærdiger et 
høringssvar. Der er meget kort frist til besvarelsen, som er umiddelbart efter Ældrerådets møde i 
dag. 

Ad dagsordenens pkt. 10: 

Det aftaltes at drøfte den videre planlægning af valget på arbejdsmødet den 22. juni. 

Ad dagsordenens pkt. 11: 

Mødet med Tirsa Breinholt blev aflyst. 

Ad dagsordenens pkt. 12: 

Dagsordenen blev godkendt. 

Ad dagsordenens pkt. 13: 

Orienteringer: 

I. KK orienterede om nyhedsbrevet fra Danske Ældreråd. 
II. PF oplyste, at der ikke sker noget særligt internt i Regionsældrerådet for 

tiden. Eksternt har man haft besøg af Sundhedsminister Magnus Heunicke 
og Regionsrådsformand Heino Knudsen for at blive ajourført på sund-
hedsområdet. Som bilag er vedlagt et notat fra mødet, hvor det stort set 
kun var deltagerne fra Lejre Ældreråd, der stillede spørgsmål. 

III. - Da vi let kan komme i tidsnød, blev det besluttet at springe et borger-
møde over og i stedet koncentrere os om informationsmøderne, hvor og-
så de opstillede kandidater til Ældrerådet kan præsentere sig. 
- Der var ikke andre end KK, der ønskede at deltage i prøvesmagningen. 
- Revideret Årshjul er udsendt. 

Ad dagsordenens pkt. 14: 
Der var intet til dette punkt. 
Ad dagsordenens pkt. 15: 
Der blev ikke foreslået punkter til næste møde. 
 
Referent: BBC 


