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Referat
fra
Ældrerådets møde den
Rådhus, mødelokale 1.

15/ 1

2018 kl. 09.00 på Munkebo gamle

1.
Godkendelse af referat.
Referat fra konstituerende møde den 18. 12. 2017 godkendt
2.
Siden sidst.
a) Medlem er udtrådt af Ældrerådet og suppleant er tiltrådt
b) Alle medlemmer af Ældrerådet deltager i Danske Ældreråds temadag den 5. marts 2018 i
Middelfart. Tema: Retsgrundlag og arbejdsopgaver i Ældrerådene
c) Brochure om det netop afgåede Ældreråd blev gennemgået. Der er endnu ikke taget beslutning om
der skal udarbejdes en ny brochure.
3.
Seniormesse i Langeskov den 16. maj 2018
Et enigt Ældreråd besluttede at rykke Seniormessen til medio/ultimo september 2018. LRF kontakter Allan
Sjørslev.
Det blev ligeledes besluttet at man kører videre med konceptet, incl. foredragsholder Christian Bitz –
vedtaget af det netop afgåede Ældreråd.
LRF undersøger om Christian Bitz foredrag kan rykkes, så snart nærmere dato i september foreligger.
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4.
Opgavefordeling for Ældrerådets medlemmer
Der er udarbejdet opgavefordeling, som bliver rettet til, og som uddybes på næste Ældrerådsmøde den 5.
februar 2018.
5.
Forslag om ændring af Ældrerådets navn til Seniorråd Kerteminde Kommune.
Et enigt Ældreråd besluttede at ændre navn.
6.
Ældrerådets budget 2018
Budgetposterne blev gennemgået, og videresendes til Ældre- Handicap- og Psykiatriudvalg til godkendelse
7.
Kommunikation Intern/Ekstern
Spørgsmålet omkring etablering af hjemmeside er drøftet. Undersøges nærmere af OE. Ældrerådet
afventer yderligere informationer førend der tages endelig stilling til om der skal etableres en hjemmeside.
LRF gennemgik følgende med Ældrerådets medlemmer:
Det er vigtigt at tale med én stemme – med det er afgørende, at alle under diskussionerne føler sig hørt. I
enkelte tilfælde kan det måske ikke undgås, at der kommer mindretalsindstillinger, men det svækker
gennemslagskraften.
Er der flere holdninger til en sag, kan politikerne meget nemt negligere indstillingen.
En enig indstilling vil derimod gøre det meget svært for politikerne at negligere rådets udtalelser.
Under rådets drøftelser skal ethvert medlem have mulighed for at fremsætte sine synspunkter, ligesom det
er en selvfølge, at man altid har lov at fortælle om egne holdninger udadtil.
Som udgangspunkt er det formanden, der udtaler sig på rådets vegne, men hvis et medlem har en særlig
indsigt i et område, kan det samlede Ældreråd beslutte, at vedkommende udtaler sig på rådets vegne.
Med hensyn til kontakt med den kommunale forvaltning:
Så skal spørgsmål som udgangspunkt altid gå gennem formanden eller næstformanden.
Et enigt Ældreråd godkendte ovenstående.

8. Eventuelt
Dansk Ældreråds Repræsentantskabsmøde den 7. maj og Danske Ældreråds konference den 8. maj på
Nyborg Strand.
Nærmere vil tilgå.
9.
Næste møde
5. februar 2018 kl. 9 – dagsorden følger
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