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12 

Godkendelse af dagsorden 

Sagsnr: 27.69.40-A50-1-22 

Sagen afgøres i: Ældrerådet 

Beslutning 

Godkendt. 

Birgitta Sloth Christiansen deltog ikke i behandlingen af punktet.  

 

13 

Beslutningsprotokol fra sidste møde 

Sagsnr: 27.69.40-A50-1-22 

Sagen afgøres i: Ældrerådet 

Beslutning 

Godkendt. 

Birgitta Sloth Christiansen deltog ikke i behandlingen af punktet.  

 

14 

Velkommen til Rebild Kommune og Center Pleje og Omsorg 

Sagsnr: 27.69.40-A50-1-22 

Sagen afgøres i: Ældrerådet 

Sagsfremstilling 

Udsat fra sidste møde.  

Center Pleje og Omsorg har udarbejdet velkomstmateriale til det nye ældreråd der gen-

nemgås på dagens møde.  

 

Beslutning 

Udsat. 

Birgitta Sloth Christiansen deltog ikke i behandlingen af punktet. 

 

15 

Opfølgning fra sidste møde i Ældre-, Pleje og omsorgsudvalget  

Sagsnr: 27.69.40-A50-1-22 

Sagen afgøres i: Ældrerådet 
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Sagsfremstilling 

Der afholdes møde i Ældre-, Pleje og omsorgsudvalget hver måned. Centerchefen oriente-

rer ældrerådets medlemmer om relevante emner fra udvalgets møde.  

 

Beslutning 

Udsat. 

Birgitta Sloth Christiansen deltog ikke i behandlingen af punktet. 

 

16 

Nyt fra forvaltningen 

Sagsnr: 27.69.40-A50-1-22 

Sagen afgøres i: Ældrerådet 

Sagsfremstilling 

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

Omsorg siden sidste møde.  

 

Beslutning 

Udsat. 

Birgitta Sloth Christiansen deltog ikke i behandlingen af punktet. 

 

17 

Status på Covid-19 

Sagsnr: 27.69.40-A50-1-22 

Sagen afgøres i: Ældrerådet 

Sagsfremstilling 

Udsat fra sidste mødet.  

Ældrerådet ønsker en orientering om Covid-19 situationen i ældreplejen samt status på 

særlige tiltag. Herunder fremtidige forholdsregler for borgere og personale på ældrecen-

trene.  

 

Beslutning 

Sekretæren gav kort opsummering på gældende retningslinjer for personale og besøgende 

på ældrecentrene. 

Birgitta Sloth Christiansen deltog ikke i behandlingen af punktet. 
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Godkendelse af forretningsorden og vedtægter for ældrerådet 2022-2025 

Sagsnr: 27.69.40-A50-1-22 

Sagen afgøres i: Ældrerådet 

Sagsfremstilling 

Ældrerådet skal godkende forretningsorden og vedtægter for den kommende valgperiode 

2022-2025. Herefter sendes materialet til godkendelse i Byrådet.  

 

Forretningsorden og vedtægter er vedhæftet som bilag på sagen. 

 

Beslutning 

Ældrerådet gennemgik forretningsorden og vedtægter.  

Vedtægter og forretningsorden blev godkendt med følgende rettelser i forretningsordenen:  

Rådets møder§ 1, her slettes december måned.  

Dagsorden § 5 her ønskes tilføjet Kultur-, Fritids-, og Sundhedsudvalget. 

Sekretær fulgte efter mødet op på, hvorvidt vedtægterne skal underskrives af formæn-

dene for begge udvalg. Det skal de ikke da Ældre-, Pleje og Omsorgsudvalget er det pri-

mære udvalg for ældrerådet, hvorfor det er formanden herfor der underskriver vedtæg-

terne.   

Birgitta Sloth Christiansen deltog ikke i behandlingen af punktet. 

 

Bilag 

• Forretningsorden for ældrerådet 2022-2025 

• Vedtægter for Ældrerådet 2022-2025 

19 

Tilskud/tillæg til varme og el 

Sagsnr: 27.69.40-A50-1-22 

Sagen afgøres i: Ældrerådet 

Sagsfremstilling 

Der ønskes en gennemgang af de nuværende regler for ansøgning om varmetilskud via 

kommunen samt en orientering om den varmepakke som regeringen har afsat i november 

2021, hvorfra kommunerne kan søge tilskud i forbindelse med hjælp til de borgere, der er 

hårdest ramt af de forhøjede energipriser.  

Der henvises til mail til rådets medlemmer af d. 27. januar 2022. 

 

Beslutning 

 

Forvaltningen orienterede om, at målgrupperne for tilskud til varme/el er alle på offentlig 

forsørgelse og bevilges efter reglerne for personligt tillæg og enkeltydelser. Det er således 

ikke én medarbejder, der bevilger til alle målgrupper og kommunen har ingen 

Bilag/Punkt%2018%20Bilag%201%20Forretningsorden_for_aeldreraadet_20222025.pdf
Bilag/Punkt%2018%20Bilag%202%20Vedtaegter_for_Aeldreraadet_20222025.pdf
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medarbejdere, der kan vejlede på alle områder. 

Borgere i målgruppen opfordres til at kontakte Borgerservice, som kan henvise til den 

rette medarbejder. 

 

Ældrerådet ser fortsat en udfordring i, hvordan de ældre borgere der ikke er velbevandret 

udi digitale medier, får informationerne omkring disse muligheder?  

Det er ønskeligt, at Rebild Kommune genoptager Nyt fra kommunen i de lokale aviser til 

den bredere befolkning og ældrerådet opfordrer på det kraftigste at dette tages til efter-

retning. Formanden retter henvendelser til borgmesteren herom. 

 

Birgitta Sloth Christiansen deltog ikke i behandlingen af punktet. 

 

20 

Temadag - program for dagen 

Sagsnr: 27.69.40-A50-1-22 

Sagen afgøres i: Ældrerådet 

Sagsfremstilling 

Arbejdsgruppen bag planlægningen af temadagen d. 28. februar præsenterer kort indhol-

det af dagens program samt hvad målet med dagen er.  

 

Beslutning 

Ældrerådet gennemgik programmet på formødet.  

Birgitta Sloth Christiansen deltog ikke i behandlingen af punktet. 

 

21 

Orientering fra formanden 

Sagsnr: 27.69.40-A50-1-22 

Sagen afgøres i: Ældrerådet 

Sagsfremstilling 

Ældrerådets formand opdaterer medlemmerne om hvad der rører sig på formandsområ-

det.  

 

Beslutning 

• Holger har deltaget i Regions Ældrerådsmødet d. 25. januar. Der kommer referat 

ud til medlemmerne. 

• Ole og Carsten er ansvarlige for at sikre pc til online deltagelse af Susanne Holm-

berg på møderne. Sekretæren sikrer oplæring i mødesystemet og udleverer pc til 

dem, der skal medbringes til hvert møde. 

• Der uddeles ros til Thorkild for det flotte indlæg i Folkebladet fra sidste møde. Thor-

kild fortsætter foreløbigt med at indsende indlæg fra møderne. 
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• Hvad er status på 4. vaccine til plejehjemsbeboerne?  

Der er endnu ikke igangsat 4. vaccinationsrunde på ældrecentrene. Ældrerådet ori-

enteres herom når/hvis dette igangsættes. 

• Plakater til ophæng på ældrecentrene med deres repræsentant fra ældrerådet.  

Sekretæren undersøger dette nærmere og der tages billeder på marts måneds 

møde.  

• Forslag til kommende aktivitet; Stormøde med kommunens seniorer og politikere 

omkring emnerne; ældrepolitikken i kommunen og evt. fremtidsfuldmagt/værge-

mål – åbne emner da der kan dukke andet op der vægter mere.  

Birgitta Sloth Christiansen deltog ikke i behandlingen af punktet. 

 

22 

Orientering fra kassereren 

Sagsnr: 27.69.40-A50-1-22 

Sagen afgøres i: Ældrerådet 

Sagsfremstilling 

Kassereren gennemgår regnskabet for indeværende periode. Kassereren sikrer, at med-

lemmerne har modtaget regnskabet inden mødets afholdelse.  

 

Beslutning 

Ældrerådet gennemgik regnskabet for indeværende periode.  

Birgitta Sloth Christiansen deltog ikke i behandlingen af punktet. 

 

23 

Tilgængelighed i Rebild kommune 

Sagsnr: 27.69.40-A50-1-22 

Sagen afgøres i: Ældrerådet 

Sagsfremstilling 

Ældrerådets medlemmer er meget opmærksomme på, at tilgængeligheden og trafiksikker-

heden i kommunen er optimal for de ældre og gangbesværede borgere. Uhensigtsmæssig-

heder drøftes løbende på rådets møder.  

 

Beslutning 

Henrik fortsætter som repræsentant på området og opfordrede medlemmerne til at kon-

takte ham vedr. problemer med tilgængeligheden i kommunen.  

Tip Rebild app’en bør bruges ved behov. 
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Der har været en borgerhenvendelse vedr. busstoppested på Bælumvej i Terndrup. Borge-

ren har kørt rundt i mange henvendelser til diverse steder, uden at komme videre til afkla-

ring.  

Problematikken blev drøftet på formødet.  

Birgitta Sloth Christiansen deltog ikke i behandlingen af punktet. 

 

24 

Lokalplaner 

Sagsnr: 27.69.40-A50-1-22 

Sagen afgøres i: Ældrerådet 

Sagsfremstilling 

Henrik Christensen modtager alle lokalplaner vedrørende Rebild Kommune som repræsen-

tant for ældrerådet. De lokalplaner der er aktuelle kommunens seniorer præsenteres for 

ældrerådet til nærmere drøftelse på mødet.  

 

Beslutning 

Henrik fortsætter som repræsentant for ældrerådet. 

Der var ingen aktuelle lokalplaner.  

Birgitta Sloth Christiansen deltog ikke i behandlingen af punktet. 

 

25 

Nyt fra rådets medlemmer 

Sagsnr: 27.69.40-A50-1-22 

Sagen afgøres i: Ældrerådet 

Beslutning 

Intet til dette punkt. 

Birgitta Sloth Christiansen deltog ikke i behandlingen af punktet. 

 

26 

Forslag til næste mødes dagsorden 

Sagsnr: 27.69.40-A50-1-22 

Sagen afgøres i: Ældrerådet 

Beslutning 

Næste møde afholdes d. 16. marts i mødelokale 3, Støvring Rådhus, Hobrovej 110, 9530 

Støvring kl. 9.00-12.30 incl. En times formøde fra kl. 9.00-10.00. 
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• Drøftelse af mødedatoer. 

• Hvad gør Rebild Kommunes hjemmepleje når en borger afviser besøg? Hvor mange 

tilfælde har vi af disse? 

• Forvaltningsgennemgang af den ekstraordinære (endnu ikke vedtagende) pulje til 

dækning af forbrugsudgifter til dårligt stillede borgere.  

Birgitta Sloth Christiansen deltog ikke i behandlingen af punktet. 

 

27 

Evt. 

Sagsnr: 27.69.40-A50-1-22 

Sagen afgøres i: Ældrerådet 

Beslutning 

Ældrerådet efterlyste beslutning jf. pkt. 4 fra sidste møde.  

Efter mødets afslutning er resultatet indgået til sekretæren: 

Godt & Sundt Liv 

Rebild 

Undertekst: Læs mere om hvem du kan kontakte, bestilling af mad og sunde tilbud. 

Birgitta Sloth Christiansen deltog ikke i behandlingen af punktet. 
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Underskriftside 

Henny Fogde Larsen   

Jette Ulstrup   

Henrik Christensen    

Susanne Holmberg   

Carsten Mikkelsen   

Ole Majgaard   

Thorkild Bækkelund   

Holger Pedersen   

 

 


