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1 

Godkendelse af dagsorden 

Sagsnr: 27.69.40-A50-1-21 
Sagen afgøres i: Ældrerådet 

Beslutning 
Godkendt. 

 

2 
Beslutningsprotokol fra sidste møde 

Sagsnr: 27.69.40-A50-1-21 
Sagen afgøres i: Ældrerådet 

Beslutning 
Godkendt. 
 

3 
Opfølgning fra sidste møde i Sundhedsudvalget 

Sagsnr: 27.69.40-A50-1-21 
Sagen afgøres i: Ældrerådet 

Sagsfremstilling 
Der afholdes møde i Sundhedsudvalget én gang om måneden. Centerchefen orienterer 
ældrerådets medlemmer om, hvad der er blevet drøftet på det sidste møde i Sundhedsud-
valget og som er relevant for ældrerådet.  
 

Beslutning 

Ældrerådet blev orienteret om økonomiopfølgningen på pleje- og omsorgsområdet samt 
baggrunden for den offentliggjorte moderniseringsplan af pleje- og ældreboligerne i Rebild 
Kommune. 
Ældrerådet fik efterfølgende mulighed for at stille uddybende spørgsmål til moderninse-
ringsplanen.   

Referatet for udvalgets møde kan læses på www.rebild.dk. 
 

4 
Nyt fra forvaltningen 

Sagsnr: 27.69.40-A50-1-21 

Sagen afgøres i: Ældrerådet 

Sagsfremstilling 
Centerchefen orienterer ældrerådets medlemmer om, hvad der er sket i Center Pleje og 
Omsorg siden sidste møde.  
 

http://www.rebild.dk/
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Beslutning 

Covid-19 
Ældrerådet fik oreintering om en stigning visiterede borgere i hjemmeplejedistrikterne, der 
formetnlig skyldes Covid-19 restriktioernen, hvor mange hjemmeboende borgere har haft 
nære pårørende, der har kunnet yde omsorgen.  
 
Der har været et større smitte udbrud af Covid-19 på Støvring Ældrecenter blandt beboere 
og medarbejdere, hvorfor ældrecentret har haft stramme besøgsrestriktioner. Disse er 
ophævet efter der ikke er nye smittetilfælde og ældrecentret er igen åbent efter de af Sty-
relsen for Patientsikkerheds gældende restriktioner.  
 
Ældrerådet blev orienteret om, hvordan forvaltningen håndterer smitteudbrud, der foregår 
efter gældende regler og retnignslinjer med en grundig smitteopsporing af både medarbj-
dere og borgere, der måtte have været udsat for smitte.  
For borgere tilknyttet hjemmeplejen gør det sig gældende, at hvis man er smittet iklæder 

plejepersonalet sig fuld værnemiddeludstyr ved hvert besøg indtil der ikke udvises symp-
tomer på sygdom mere.  

Alle medarbejdere indenfor sundhedsområdet bliver tilbudt kviktest over en 14 dages pe-
riode med opstart uge 5. Dette i forlængelse af PCR test, der udføres 2. gange ugentligt.  

Vaccinationer  
Alle plejehjemsbeboere samt medarbejder, der modtog første vaccine i december 2020 er 

vaccineret 2. gang i uge 3. 
De +65 årige skal der modtog første vaccine i start 2021 vil blive tilbudt 2. vaccine i uge 
5. 
De +85 åriger vil snarest modtage tilbud om vaccination fra Sundhedsstyrelsen. Tilbuddet 
vil komme i borgerens E-boks, eller sendt som kvik brev.  

Borgervisitationen er klar ved Hotlinetelefonen ved behov for hjælp.  

 
Rekrutteringer 
Ældrecenterlederstillingerne til henholdsvis Bælum og Skørping Ældrecentre er i opslag 
frem til midt februar 2021. 

Der afholdes 1. samtalerunde som Centerchefstillingen er også i opslag. 

 

5 
Profilering af ældrerådet 

Sagsnr: 27.69.40-A50-1-21 
Sagen afgøres i: Ældrerådet 

Sagsfremstilling 
Hvordan opstartes processen og hvad skal der laves af informationsmateriale? 
Oplæg vedrørende bannere.  
Er der nogle gode ideer? 
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Beslutning 

Ældrerådet havde på formødet haft besøg af mediegrafiker Marlene Gustavsen, der præ-
senterede rådet for Colourbox samt ideer til en kommende profilering.  
Rådets medlemmer skal melde tilbage til formanden hurtigst muligt, og indenfor otte dage 
efter mødets afholdelse med forslag til billeder fra Colourbox (nummeret på billedet) samt 
fotograf, der kan tage fotos af ældrerådet til fremtidig brug. Formanden sikrer kontakt til 
en fotograf herefter.  

 
 

6 
Mødekalender 2021 

Sagsnr: 27.69.40-A50-1-21 
Sagen afgøres i: Ældrerådet 

Sagsfremstilling 
Sekretær har lavet udkast til mødekalender for 2021 med følgende datoer: 
 

• 29. Januar  
• 22. februar 
• 29. marts  
• 26. april 
• 31. maj 
• 28. juni 
• juli - mødefri 
• 30. august 
• 27. september 
• 25. oktober 

• 29. november 
• december - mødefri 

 

Beslutning 

Godkendt med følgende rettelser; mødet d. 22. februar flyttes til d. 3. marts og mødet d. 
26. april flyttes til d. 19. april.   

 
Anna-Marie Kaufmann Nielsen deltog ikke i behandlingen af punktet. 

 

7 
Ledelse i Center Pleje og Omsorg 

Sagsnr: 27.69.40-A50-1-21 
Sagen afgøres i: Ældrerådet 

Sagsfremstilling 
Der ønskes en orientering og drøftelse af ledelse i Center Pleje og Omsorg. 
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Beslutning 

Forvaltningen orienterede ældrerådet om, at de er opmærksomme på ledelsesudskiftnin-
gen og de problemer det måtte medføre. Der er ikke en overordnet forklaring på opsigel-
serne og årsagerne er individuelle. Der er et ønske om at holde på lederne så længe som 
muligt, men vi kan ikke forhindre nogen i at rejse.    
 
Ældrerådet udtrykte slutteligt skuffelse over den pludselige måde tidligere centerchef var 
rejst på, og det er ønskeligt fremadrettet at få en bedre afsked i sådanne tilfælde, hvilket 
forvaltningen tog til efterretning. 
 
Anna-Marie Kaufmann Nielsen deltog ikke i behandlingen af punktet. 

 

8 

Orientering fra formanden 

Sagsnr: 27.69.40-A50-1-21 
Sagen afgøres i: Ældrerådet 

Sagsfremstilling 
• Redegørelse for den måde tingene er sket på i forhold til lukning af ældrecentre på 

baggrund af Covid-19. 
 

 

Beslutning 
Redegørelse vedr. Covid-19 
Drøftet under punkt 4, Nyt fra forvaltningen. 
 
Orienteringer: 
- Der orienteres om, at alle forårets formandsmøder i Danske Ældreråd er aflyst på grund 
af Covid-19. Herunder også Regions Ældrerådsmødet i februar. 
 
- Ældrekonference afholdes til maj med et begrænset antal deltagere. Tilmelding er endnu 
ikke muligt.  
 
- Der skal vælges ny formand for Danske Ældreråd.  
 
Ældrerådets medlemmer opfordres til at tilmelde sig Danske Ældreråds nyhedsbrev. 
 
Anna-Marie Kaufmann Nielsen deltog ikke i behandlingen af punktet. 
 

9 

Orientering fra kassereren 

Sagsnr: 27.69.40-A50-1-21 
Sagen afgøres i: Ældrerådet 

Sagsfremstilling 
Kassereren gennemgår regnskabet for indeværende periode. Kassereren sikrer, at med-
lemmerne har modtaget regnskabet inden mødets afholdelse.  
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Beslutning 

Regnskabet er sendt ud til medlemmerne. 
 
Anna-Marie Kaufmann Nielsen deltog ikke i behandlingen af punktet. 

 

10 

Tilgængelighed i Rebild kommune 

Sagsnr: 27.69.40-A50-1-21 
Sagen afgøres i: Ældrerådet 

Sagsfremstilling 
Ældrerådets medlemmer er meget opmærksomme på, at tilgængeligheden og trafiksik-
kerheden i kommunen er optimal for de ældre og gangbesværede borgere. Uhensigts-

mæssigheder drøftes løbende på rådets møder.  
 

Beslutning 

Der er udarbejdet skrivelse til Banedanmark (C.c. Rebild Kommune og Regions Ældrerå-
det) angående perronniveauer, hvor det er svært for ældre og handicappede at få adgang 
til togene.  
Ældrerådet har modtaget svar, der hælder imod at, problemet vil løses med tiden.   
 
Der er enighed i rådet om, at man bør lægge pres på teknik og miljøudvalget i kommunen 
for en snarlig udbedring af problematikken. Torben vil følge op og kontakte Handicaprådet. 
  

Anna-Marie Kaufmann Nielsen deltog ikke i behandlingen af punktet. 
 

11 
Lokalplaner 

Sagsnr: 27.69.40-A50-1-21 
Sagen afgøres i: Ældrerådet 

Sagsfremstilling 
Henrik Christensen modtager alle lokalplaner vedrørende Rebild kommune som repræsen-
tant for ældrerådet. De lokalplaner, der er aktuelle for de ældre borgere i kommunen skal 
drøftes af medlemmerne i ældrerådet.  
 

Beslutning 

Intet til dette punkt. 

Anna-Marie Kaufmann Nielsen deltog ikke i behandlingen af punktet. 
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12 
Nyt fra rådets medlemmer 

Sagsnr: 27.69.40-A50-1-21 
Sagen afgøres i: Ældrerådet 

Beslutning 

Torben deltager i et virtuelt møde med Klynge Syd gennem sit medlemskab i patientind-

dragelsesudvalget. Det betragtes som positivt at komme tættere på klyngesamarbejdet og 
Torben glæder sig til at deltage.  

Anna-Marie Kaufmann Nielsen deltog ikke i behandlingen af punktet. 

 

13 

Forslag til næste mødes dagsorden 

Sagsnr: 27.69.40-A50-1-21 
Sagen afgøres i: Ældrerådet 

Beslutning 

- Sundhedsaftalerne og Klynge Syd med deltagelse af Inge Kjær Andersen 

- Drøftelse af datoer for ældrerådsvalg 

 

14 
Evt. 

Sagsnr: 27.69.40-A50-1-21 
Sagen afgøres i: Ældrerådet 

Beslutning 
- 
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Underskriftside 

Torben Andersen   

Henny Fogde Larsen   

Poul Larsen   

Niels Ove Mikkelsen   

Jette Ulstrup   

Kirsten Merete Mølgaard   

Anna-Marie Kaufmann Nielsen   

Henrik Christensen    

Ulla Haugaard Paulsen   

 

 


