
Ældrerådet i Lejre Kommune 
 

1 
 

 Den 13. marts 2022. 

 

Referat af møde i Ældrerådet i Lejre Kommune  

tirsdag den 8. marts 2022 kl. 9.15 til 13.   

Lokale 4 på Rådhuset i Allerslev. 

 

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

Afbud fra: Per Nørgaard (PN). 

Øvrige deltagere:  

• Centerchef Mette Molin deltager i pkt. 1 kl. 9.15  – 10. 

• Formand for USSÆ Birgitte Schytte og næstformand Connie Jensen deltager  
kl. 12 – 12.45. Præsentation og dialog om bl.a. årsplan 2022, herunder dialogmøde med 
Ældrerådet planlagt til 17.5.2022 i forlængelse af vores ordinære møde. 
 

Dagsorden/referat/beslutning: 
   

1. Orientering ved Centerchef Mette Molin om nyt fra CVO. 
Mette Molin oplyste, at USSÆ har tiltrådt samarbejdsaftale om IV-behandling af borgere i 
eget hjem (IV = intravenøs) med 6 andre kommuner på Sjælland. 
Endvidere oplyste hun, at USSÆ gerne vil have dialogmødet med Ældrerådet udsat til efter 
sommerferien pga. stor travlhed i forbindelse med tiltrædelse af den nye Kommunalbesty-
relse. 
Noget andet, der også er udsat, er udbuddet af personlig pleje og praktisk hjælp, da der ik-
ke er nogle tilbudsgivere i markedet. 
Ansættelsen af farmakonomer på plejecentrene er en succes, ikke mindst da de farmako-
nomer, man har ansat på plejecentrene, også er sygeplejersker. 
Der er ansøgningsfrist i dag, den 8. marts, til stillingen som leder af Hvalsø Ældrecenter. 
Der har været meget Corona på plejecentrene den sidste måneds tid, så man har været 
meget pressede derude. 
Der er 11 borgere på venteliste til Ammershøjparken, men man ved ikke, hvor mange af 
dem, der rent faktisk ønsker at flytte ind. 
Mette Molin oplyste endelig, at der har været problemer med TV-modtagelse på Grønne-
have, men det skulle være løst nu. 
 

2. Godkendelse af dagsorden. 
Der var hverken tilføjelser eller forslag om ændringer til dagsordenen. 
Beslutning: Dagsordenen blev godkendt. 
 

3.  Godkendt referat fra Ældrerådets møde den 8.2.2022. 
Der var hverken yderligere bemærkninger eller opfølgninger til referatet. 
Beslutning: Referatet blev endeligt godkendt. 
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4.  Ældrerådets budget 2022. Opfølgning på udbetaling af diæter/kørsel fra 2021 og 2022.  

Alle havde nu fået udbetalt manglende diæter og kørepenge for 2021 og 22. 
Beslutning: Det aftaltes, at der alene udbetales kørepenge for deltagelse i referencegrup-
per som Beboer- & Pårørenderådene og Interessentgruppen for plejeboligbyggeriet. 
  

5. Ældrerådets hjemmeside på Lejre.dk. 
Ældrerådets høringssvar fra 2021 er nu alle lagt på hjemmesiden. Eventuel tilføjelse af  
”boks” til arrangementer og links.  
Beslutning: Ældrerådet besluttede at tilføje boksen med titlen: ”Gode links og meddelel-
ser”. 
 

6. USSÆ – uddrag af dagsorden til USSÆ`s møde  den 7.3.2022.  
Ældrerådet gennemgik og drøftede følgende punkter: 
2) Orientering  - marts 2022: Der er 26 borgere på venteliste til plejeboliger og 14 til ældre-
boliger. 
3) Udbud af personlig pleje og praktisk hjælp - annullation eller tildeling af kontrakt: 

Det er svært at finde tilbudsgivere, der kan tilbyde begge dele. 

4) Tilslutning til samarbejdsaftale om IV – behandling: Følgende kommuner foruden Lejre 
deltager i samarbejdet: Greve; Solrød; Guldborgsund; Holbæk; Kalundborg; Ringsted. Regi-
on Sjælland er tovholder på projektet.  
Beslutning: Ældrerådet tog de anførte punkter til efterretning. 
 

7. Høringer marts 2022. 
Der er pt Ingen høringer i pipelinen. 
 

8. Evaluering af borgermøde med Movia den 16.2.2022 på Østergaard. 
Læren af borgermødet med Movia den 16.2.2022 er, at der manglede noget materiale i pa-
pirform, som kunne være lagt på bordene med henblik på, at tilhørerne kunne tage dem 
med hjem som opfølgning på Movias foredrag. 
Beslutning: Ældrerådet besluttede, at vi skal undersøge, om Borgerservice ligger inde med 
brochurer med tidspunkter for busafgange. Ellers må vi selv få trykt et antal ud fra de PDF 
filer, vi fik tilsendt af Movia efter mødet , og så dele dem ud ved givne lejligheder. 
 

9. Revision af Ældrerådets vedtægter. 
Der var flere forslag, som blev drøftet og vedtaget. 
Beslutning: Det aftaltes, at BBC tilpasser vedtægterne med ændringsforslagene, så det 
færdige udkast kan drøftes på arbejdsmødet den 21. marts. 
 

10. Revision af Ældrerådets forretningsorden. 
Der var flere forslag, som blev drøftet og vedtaget. 
Beslutning: Det aftaltes, at BBC tilpasser forretningsordenen med ændringsforslagene,  så 
det færdige udkast kan drøftes på arbejdsmødet den 21. marts. 
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11. Drøftelse af udkast til kronik fra Ældrerådet. Opfølgning på vores tidligere artikler om di-
gitalisering  i Dagbladet/Lejre Lokalavis  v/BBC. 
BBC oplyste, at kronikken udgjorde en opsummering af de to artikler i Lejre Lokalavis fra 
2018 henholdsvis 2020, ajourført med Ældrerådets synspunkter fra høringssvaret om Lejre 
Kommunes digitaliseringspolitik, som vi afleverede ultimo 2021. 
Beslutning: Det blev besluttet, at BBC indarbejder de fremkomne og godkendte ændrings-
forslag og sender artiklen til Dagbladet efter KK’s godkendelse. 
 

12. Orienteringer. 
 

I. Nyt fra Danske Ældreråd: 

• Medlemsundersøgelse af Ældreråds og Seniorråds sammensætning og or-
ganisering: 
Beslutning: KK svarer på undersøgelsen. 

• Repræsentantskabsmøde 2022 – forslag om vedtægtsændringer: 
Beslutning: Forslaget drøftes på arbejdsmødet den 21. marts. 
 

II. Nyt fra Regionsældrerådet: 

• Orientering fra Regionsældrerådet Sjælland og PIU v/PF + LB: 
PF oplyste, at der er møde den 16. marts.  

 
III. Orientering/aftaler/planer i øvrigt: 

• Orientering v/LN og KK fra møde i Valggruppe 7 den 22.2.2022: 
LN oplyste, at der havde været drøftelser omkring indhold og metoder for 
Ældrerådenes arbejde, og det var blevet understreget, at godt samarbejde 
med forvaltningerne var en absolut nødvendighed. Og så skulle man sørge 
for at have vedtægter og forretningsorden på plads, så rammerne for Ældre-
rådenes arbejde var fastlagt fra begyndelsen. 

• Orientering fra Beboer- & Pårørenderådet på Hvalsø Ældrecenters møde 
den 28.2.2022 v/BBC:  
BBC oplyste, at den midlertidige plejecenterleder Solveig Hitz havde ledet 
mødet i en god stemning og nævnt, at hun kun var midlertidig og håbede på, 
at det blev en kort konstituering, da hendes hu først og fremmest stod til ak-
tivitetscentrene, som hun er leder af.  
Beslutning: BBC sender mødereferatet ud, når det er godkendt. 

• Orientering v/PN og PF fra Digitaliseringsstyrelsens konference 2.3.2022: 
Beslutning: Orienteringen udsat til næste møde. 

• Orientering  v/KK fra møde i Danske Ældreråd 2.3.2022: 
Mødet havde drejet sig om oplægget til en ny ældrelov, hvor formændene 
fra Ældre- og Seniorrådene på Sjælland havde haft mulighed for at drøfte op-
lægget og fremkomme med synspunkter. 
Beslutning: Drøftes videre på arbejdsmødet den 21. marts. 

• Møde med Ældresagens koordinationsudvalg:  
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KK oplyste, at hun har aftalt med Ældre Sagen, at vi mødes med Koordinati-
onsudvalget mandag den 28. marts fra kl. 10 til 12. Mødested meldes ud se-
nere. 

• Arbejdsmøde i Ældrerådet 21.3.2022. Tid og sted – dagsorden: 
KK oplyste, at mødestedet er på Bøgebakken fra 10 til 15 med frokost. 

 
13. Eventuelt. 

Der var intet til dette punkt. 
 

14. Punkter til næste møde den 12.4.2022. 
Der var intet til dette punkt. 
 

Besøg af formand for USSÆ Birgitte Schytte og næstformand Connie Jensen: 

Mellem dagsordenspunkt 11 og 12 fik Ældrerådet besøg af formanden for USSÆ Birgitte Schytte og 
næstformanden Connie Jensen. Efter Birgitte Schyttes og Connie Jensens præsentation af sig selv 
præsenterede Ældrerådets medlemmer sig enkeltvis med aktuel aktivitet i Ældrerådet og personlig 
baggrund. Derefter var der en dialog om bl.a. årsplan 2022, herunder dialogmøde med Ældrerå-
det, som var planlagt til 17.5.2022 i forlængelse af vores ordinære møde, men som desværre måt-
te aflyses grundet stor travlhed i forbindelse med tiltrædelse af den nye Kommunalbestyrelse. 

Connie Jensen opfordrede dog til, at Ældrerådet kunne sende skriftlige forslag m.m. til hende og 
Birgitte Schytte. Sådanne forslag m.m. kunne så tages op ”hen ad vejen”, når lejlighed bød sig. 

 
 
Referent: BBC 


