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111 

Godkendelse af dagsorden 

Sagsnr: 27.69.40-A50-1-21 

Sagen afgøres i: Ældrerådet 

Beslutning 

Godkendt med bemærkning om, at ældrerådet ønskede punktet Evaluering af rundtur sat 

på under pkt. 124 Evt. 

 

Jette Ulstrup, Poul Larsen og Kirsten Mølgaard deltog ikke i behandlingen af punktet.  

 

112 

Beslutningsprotokol fra sidste møde 

Sagsnr: 27.69.40-A50-1-21 

Sagen afgøres i: Ældrerådet 

Beslutning 

Godkendt.  

 

Jette Ulstrup, Poul Larsen og Kirsten Mølgaard deltog ikke i behandlingen af punktet.  

 

 

113 

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 fik en kort orientering om de punkter på dagsordenen, der vedrørte ældreom-

rådet. 

 

Referatet kan læses på www.rebild.dk.  

 

Jette Ulstrup, Poul Larsen og Kirsten Mølgaard deltog ikke i behandlingen af punktet.  

 

 

114 

Nyt fra forvaltningen 

Sagsnr: 27.69.40-A50-1-21 

Sagen afgøres i: Ældrerådet 
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Sagsfremstilling 

Centerchefen orienterer ældrerådets medlemmer om, hvad der er sket i Center Pleje og 

Omsorg siden sidste møde.  

 

Beslutning 

Test 

Der er ansat en poder, der kører rundt mellem ældrecentrene og tilbyder PCR test til med-

arbejderne.  

• Medarbejdere, der er færdigvaccineret eller tidligere smittet inden for de seneste 12 måneder 
efter positiv test, opfordres til én ugentlig PCR-test. Dette gælder personale på ældrecentre og 
i hjemmeplejen. 

• Medarbejdere, der arbejder på ældrecentre og i hjemmeplejen, og som ikke er færdigvaccine-
ret eller tidligere smittet, opfordres til 2 ugentlige PCR-test.  

• Alle medarbejdere bør fortsat følge retningslinjer om selvisolation og test, hvis de udvikler 
symptomer på COVID-19, uanset hvornår disse symptomer optræder og uanset vaccinations-
status. 

Derudover blev ældrerådet orienteret om, at alle medarbejdere med plejerelaterede opga-

ver tilbydes influenzavaccination.  

Jette Ulstrup, Poul Larsen, Henrik Christensen og Kirsten Mølgaard deltog ikke i behandlin-

gen af punktet.  

 

 

115 

Høring af udbud af ortoser til Jydsk Fællesindkøb 

Sagsnr: 88.12.00-P27-3-21 

Sagen afgøres i: Ældrerådet 

116 

Status på Covid-19 og vaccinationer 

Sagsnr: 27.69.40-A50-1-21 

Sagen afgøres i: Ældrerådet 

Sagsfremstilling 

Ældrerådet ønsker status på nedenstående vedrørende Covid-19 situationen: 

 

• Hvor langt er vi med 3. vaccination på ældrecentrene (beboere og medarbejdere)? 

• Hvor mange medarbejdere er vaccineret (1. og 2. gang) på ældrecentrene med 

baggrund i de stigende smittetal? 

• Hvor ofte bliver medarbejderne testet? 

 

Beslutning 

• Hvor langt er vi med 3. vaccination på ældrecentrene (beboere og medarbejdere)? 

Alle beboere, der har takket ja til 3. vaccination, er færdig vaccineret. Medarbej-

derne vil modtaget tilbud om 3. vaccine løbende.  
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• Hvor mange medarbejdere er vaccineret (1. og 2. gang) på ældrecentrene med 

baggrund i de stigende smittetal? 

Over 90% af medarbejderne er vaccineret 1. og 2. gang. 

 

• Hvor ofte bliver medarbejderne testet? 

Se pkt. 114.  

 

 

Jette Ulstrup, Poul Larsen, Henrik Christensen og Kirsten Mølgaard deltog ikke i behandlin-

gen af punktet.  

 

 

117 

Orientering fra formanden 

Sagsnr: 27.69.40-A50-1-21 

Sagen afgøres i: Ældrerådet 

Sagsfremstilling 

• Fritidsjobbere på ældrecentrene? 

Har Rebild Kommune gjort sig tanker omkring fritidsjobbere/unge mennesker til at 

servicere de ældre og måske derved får øjnene op for SOSU uddannelserne? 

Viborg Kommune har valgt at ansætte 25 unge mennesker. Også i Horsens Kom-

mune har man ansat et antal unge mennesker.  

• Generelle orienteringer 

 

Beslutning 

Fritidsjobbere på ældrecentrene? 

Dette indgår i indsatsen omkring fastholdelse og rekruttering, der starter op i januar 2022. 

 

Generelle orienteringer 

Punktet udsættes pga. formandens fravær. 

 

Jette Ulstrup, Poul Larsen, Henrik Christensen og Kirsten Mølgaard deltog ikke i behandlin-

gen af punktet.  

 

 

118 

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 for indeværende periode blev gennemgået. 
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Jette Ulstrup, Poul Larsen, Henrik Christensen og Kirsten Mølgaard deltog ikke i behandlin-

gen af punktet.  

 

 

119 

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 

Ældrerådet har ikke modtaget svar retur vedrørende deres henvendelse angående perro-

nen i Skørping. Det er et ønske, at der bliver tilknyttet en fast kontaktperson fra Center 

plan, Byg og Vej. Dette tages med videre til den nye centerchef for centret.  

 

Jette Ulstrup, Poul Larsen, Henrik Christensen og Kirsten Mølgaard deltog ikke i behandlin-

gen af punktet.  

 

 

120 

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. 

 

Jette Ulstrup, Poul Larsen, Henrik Christensen og Kirsten Mølgaard deltog ikke i behandlin-

gen af punktet.  

 

 

121 

Nyt fra valgbestyrelsen 

Sagsnr: 27.69.40-A50-1-21 

Sagen afgøres i: Ældrerådet 
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Sagsfremstilling 

Ældrerådsvalget er afgjort ved fredsvalg da der ved fristens ophør kun var indgået 8 kan-

didatanmeldelser.  

Der afholdes konstituerende møde d. 22. november 2021 

 

Beslutning 

Forvaltningen undersøger om der findes tilbud til de nye medlemmer, der beskriver et 

rådsmedlems opgave, herunder formandens, næstformandens og kassererens opgaver.  

 

Det blev besluttet, at der i forlængelse af ældrerådets sidste møde d. 29. november 2021 

afholdes overleveringsmøde og introduktion til det afgående ældrerådsarbejde med jule-

frokost som afslutning.  

Sidste møde i det siddende ældreråd afholdes d. 29. november 2021. Invitation fremsen-

des særskilt. 

 

Jette Ulstrup, Poul Larsen, Henrik Christensen og Kirsten Mølgaard deltog ikke i behandlin-

gen af punktet.  

 

 

122 

Nyt fra rådets medlemmer 

Sagsnr: 27.69.40-A50-1-21 

Sagen afgøres i: Ældrerådet 

Beslutning 

Intet til dette punkt.  

 

Jette Ulstrup, Poul Larsen, Henrik Christensen og Kirsten Mølgaard deltog ikke i behandlin-

gen af punktet.  

 

 

123 

Forslag til næste mødes dagsorden 

Sagsnr: 27.69.40-A50-1-21 

Sagen afgøres i: Ældrerådet 

Beslutning 

Intet til dette punkt. 

 

Jette Ulstrup, Poul Larsen, Henrik Christensen og Kirsten Mølgaard deltog ikke i behandlin-

gen af punktet.  

 

 

124 

Evt. 

Sagsnr: 27.69.40-A50-1-21 

Sagen afgøres i: Ældrerådet 
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Beslutning 

Evaluering af rundtur 

Ældrerådet fandt rundturen fyldestgørende og meget informativ. Det er en positiv oplevel-

se at blive taget imod i receptionen, og huset fremtræder pænt og lyst. Dog bemærkes 

det, at lejlighederne er forholdsvis små.  

 

Der efterspørges ægtefælleboliger med opdeling via dør mellem lejlighederne således det 

er to separate boliger men med adgang mellem lejlighederne.  

 

Det er positivt, at der tilberedes mad i køkkenet på plejehjemmet.  

 

Jette Ulstrup, Poul Larsen og Kirsten Mølgaard deltog ikke i behandlingen af punktet.  
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