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41 

Godkendelse af dagsorden 

Sagsnr: 27.69.40-A50-1-21 

Sagen afgøres i: Ældrerådet 

Beslutning 

Godkendt. 

 

Torben Andersen og Ulla Paulsen deltog ikke i behandlingen af punktet.  

 

42 

Beslutningsprotokol fra sidste møde 

Sagsnr: 27.69.40-A50-1-21 

Sagen afgøres i: Ældrerådet 

Beslutning 

Godkendt. 

Torben Andersen og Ulla Paulsen deltog ikke i behandlingen af punktet.  

43 

Velkommen til centerchef Birgitta Sloth Christiansen 

Sagsnr: 27.69.40-A50-1-21 

Sagen afgøres i: Ældrerådet 

Sagsfremstilling 

Birgitta Sloth Christiansen tiltrådte som centerchef i Rebild Kommune d. 1. april 2021.  

 

Beslutning 

Ældrerådet bød velkommen til Birgitta og introducerede kort hvem de er, og hvilket områ-

de de repræsenterer. 

Torben Andersen og Ulla Paulsen deltog ikke i behandlingen af punktet.  

44 

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.  
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Beslutning 

Referatet kan læses på www.rebild.dk 

Ældrerådet blev orienteret om, at der forventes afholdt dialogmøde d. 28. september 2021 

med Sundhedsudvalget i forbindelse med budget processen.  

 

Der blev stillet spørgsmål til om man har tænkt yderligere over infrastruktu-

ren/transportudfordringer i forbindelse med etablering af Sundhedshuset i Støvring. Dette 

vil forvaltningen undersøge nærmere.  

Torben Andersen og Ulla Paulsen deltog ikke i behandlingen af punktet.  

45 

Valgbestyrelse til Ældrerådsvalg 2021 

Sagsnr: 27.69.40-A50-1-21 

Sagen afgøres i: Ældrerådet 

Sagsfremstilling 

Der skal nedsættes en valgbestyrelse, der udover centerchefen i Center Pleje og Omsorg 

samt sekretær Pernille Garde Laursen består af fire til fem siddende ældrerådsmedlem-

mer. 

 

Beslutning 

Jette Ulstrup, Poul Larsen, Henrik Christensen og Kirsten Mølgaard har meldt sig til at væ-

re en del af valgbestyrelsen.  

Sekretær udsender dagsorden for først møde, der forventes afholdt i maj måned 2021.  

 

Torben Andersen og Ulla Paulsen deltog ikke i behandlingen af punktet.  

 

46 

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.  

 

Beslutning 

Covid-19  

Kommunen har pt ansvar for at booke vaccinationer og kørsel til borgerne. Regionen er 

ansvarlig for resten.  

Der samles løbende op på grupperne.  

 

Vedr. sengeliggende borgere er der påbegyndt 1. vaccination i eget hjem, disse foretages 

af en paramediciner.  

 

Der arbejdes fortsat ud fra Regeringens retningslinjer og løsnes op, hvor og når det vurde-

res forsvarligt og altid efter gældende retningslinjer.  

 

http://www.rebild.dk/
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Skørping Ældrecenter 

Der arbejdes på en handlingsplan for Skørping Ældrecenter med fokus på kultur og ar-

bejdsmiljø. 

 

Bælum Ældrecenter 

Der arbejdes på rekruttering af ny leder til Bælum Ældrecenter. Stillingen forventes besat 

d. 1. juli 2021.  

 

Torben Andersen og Ulla Paulsen deltog ikke i behandlingen af punktet.  

 

47 

Orientering fra formanden 

Sagsnr: 27.69.40-A50-1-21 

Sagen afgøres i: Ældrerådet 

Sagsfremstilling 

• Status på genåbning af ældrecentre/aktivitetstilbud  

• Byggeriet på Ådalscentret, hvad er status herpå? 

• Visitering af ydelser til borgere. Skal vi inviterer funktionslederen af Borgervisitati-

on med til et kommende ældrerådsmøde? 

• Roll ups til profilering af ældrerådet 

 

Beslutning 

• Status på genåbning af ældrecentre/aktivitetstilbud  

 

Rebild Kommune følger bekendtgørelsen i fht åbning af kulturaktiviteter og guds-

tjenester på ældrecentrene. Efter mødets ophør er nedenstående bekendtgørelse 

blevet offentliggjort:  

 

 

2.1. Kulturarrangementer på plejehjem undtages fra forsamlingsforbud. 

Justitsministeriet har justeret i bekendtgørelse om forbud mod forsamlinger såle-

des, at kulturtilbud samt gudstjenester, religiøse handlinger og menighedsaktivite-

ter på plejehjem for deres beboere arrangeret af kommunalbestyrelsen undtages. 

 

Se den præcise beskrivelse i bekendtgørelsen her: 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/618 

 

Medlemmerne opfordres til at tilmelde sig nyhedsbrevet fra Sundhedsstyrelsen. 

• Byggeriet på Ådalscentret, hvad er status herpå? 

- 

• Visitering af ydelser til borgere. Skal vi inviterer funktionslederen af Borgervisitati-

on med til et kommende ældrerådsmøde? 

 

Ældrerådet besluttede at funktionsleder Susan Starbæk Nielsen inviteres med til 

næste ældrerådsmøde. 

Visitationskriterierne for plejeboliger i Rebild Kommune sendes ud til medlemmerne 

til orientering og forberedelse til det kommende møde.  

 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/618
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Der blev drøftet bruger- og pårørenderåd i kommunen. Sekretæren har efter mø-

dets afholdelse indsamlet oplysninger om, hvilke ældrecentre der har et bruger- og 

pårørenderåd.  

Materiale fremsendes særskilt til medlemmerne.  

• Roll ups til profilering af ældrerådet 

 

Ældrerådet gennemgik udkast på formødet og nåede frem til et brugbart oplæg 

med enkelte rettelser: 

- Samme tekst/typografi på hele banneret. Fed sort skrift 

- Billedet af personansigtet ændres så der ikke ses et ansigt. 

 

Formanden sikrer kontakten til Kommunikationsafdelingen med henblik på rettelser 

af ovenstående. Det endelig udkast rundsendes til medlemmerne.  

• Fysisk fremmøde 

Retningslinjerne for fysisk fremmøde overholdes da der er tale om arbejdsrelateret 

fremmøde.  

Gældende retningslinjer skal fortsat overholdes.  

• Danske Ældreråd 

Inger/ formand i Brønderslev Ældreråd, genvalgt til Danske Ældreråds bestyrelse. 

Annette/Aalborg Seniorråd valgt som 1. Suppl. Til Danske Ældreråd. 

Erik /Mariagerfjord seniorråd valgt som 2 suppl. Til Danske Ældreråd. 

 

Danske Ældreråds repræsentantskabsmøde flyttes fra d. 10. maj til medio juni.  

 

Oplæg vedrørende kontingentforhøjelse er endnu ikke sendt ud, det kommer sene-

re, da det er et punkt på dagsordenen til repræsentantskabsmødet. 

• Orientering 

 

Ældrerådet havde en kort drøftelse omkring de eksempler, der florerer i medierne 

pt. omkring vaccinationsproblematikkerne. Det er ikke kommunen, der har fejlet i 

de nævnte sager men Regionen.  

 

Torben Andersen og Ulla Paulsen deltog ikke i behandlingen af punktet.  

 

 

48 

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.  

 

Beslutning 

Regnskabet er udsendt til rådets medlemmerne. 
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Torben Andersen og Ulla Paulsen deltog ikke i behandlingen af punktet.  

 

49 

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 

Intet til dette punkt. 

Torben Andersen og Ulla Paulsen deltog ikke i behandlingen af punktet.  

50 

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 

Ældrerådet havde på formødet drøftet stisystemerne i kommunen, bybusserne i Støvring 

by samt belysning på stier/cykelstierne generelt i kommunen.  

Henrik kontakter lokal/landsbyrådene i de respektive byer for nærmere drøftelse. 

 

Torben Andersen og Ulla Paulsen deltog ikke i behandlingen af punktet.  

 

51 

Nyt fra rådets medlemmer 

Sagsnr: 27.69.40-A50-1-21 

Sagen afgøres i: Ældrerådet 

Beslutning 

Intet til dette punkt. 

Torben Andersen og Ulla Paulsen deltog ikke i behandlingen af punktet.  
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52 

Forslag til næste mødes dagsorden 

Sagsnr: 27.69.40-A50-1-21 

Sagen afgøres i: Ældrerådet 

Beslutning 

- Visitering af plejeboliger med besøg af Susan S. Nielsen 

- Fast punkt frem til valget: Nyt fra valgbestyrelsen 

Torben Andersen og Ulla Paulsen deltog ikke i behandlingen af punktet.  

 

53 

Evt. 

Sagsnr: 27.69.40-A50-1-21 

Sagen afgøres i: Ældrerådet 

Beslutning 

- Sommerfrokost 

Der afholdes sommerfrokost på Rold StorKro d. 28. juni 2021.  

Invitation er udsendt til medlemmerne. 

 

Torben Andersen og Ulla Paulsen deltog ikke i behandlingen af punktet.  
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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   

 

 


