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Ældrerådet 

   

 

Referat fra mødet 

Den 25. marts 2021 kl. 9.00, mødet afholdes som Skypemøde   
 

MØDEDELTAGERE  

Lissi Gyldendahl 

Arne Christensen 

Jørgen Hansen 

Vibeke Davids Hansen 

Vicki Hansen 

Christian Heiberg 

Søren Holmgaard 

Jimmy Sarvad 

Formand 

Næstformand 

Kasserer 

Sekretær 

 

Afbud fra: Vibeke Davids Hansen 

 

Referent: Gitte Broberg Christiansen 

 

 Referat 
 

Sag nr. 1  Godkendelse af dagsorden og referat fra den 25. februar 2021. 

Godkendt. 

 

Sag nr. 2  Orientering fra formanden 

Formand Lissi Gyldendahl har modtaget en henvendelse fra Søren Due 

Hansen, Land Development, der gerne vil have Ældrerådet til at fremme et 

boligprojekt med ældreboliger i Oppe Sundby. 

Projektet er en blanding af parcelhuse, rækkehuse og bofællesskaber. 

Projektet er imidlertid tænkt, at skulle placeres i området Oppe Sundby Bakke, 

der pt. ikke er udlagt til boliger, men til natur. 

 
Ældrerådets holdning er fortsat, at udvalget støtter og imødeser al byggeri af 

ældreboliger i kommunen, såfremt det er i overensstemmelse med 

kommuneplanen. 

 

Kommuneplanen for Oppe Sundby bakke forventes at blive behandlet i 2023. 

Ældrerådet vil ikke indgå i arbejdet om at fremme projektet inden da. 
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 Referat 
 

Ældrerådet vil fortsat arbejde for, at der opføres ældrevenlige boliger med en 

attraktiv husleje. 

 

Ældrerådet drøftede en henvendelse fra en borger. 

Ældrerådet har på baggrund af borgerhenvendelsen udfærdiget et brev til 

Velfærdsudvalget og direktør Helle Hagemann. 

 

Sag nr. 3  Sager til høring 

Dagsordnerne for de politiske udvalg er ikke blevet udsendt inden mødet i dag 

pga. påsken. Der er derfor ingen høringssvar til godkendelse. 

 

Sag nr. 4  Økonomi 

v/Jørgen Hansen 

Status er, at der endnu ikke har været nogen udgifter i indeværende 

regnskabsår.  

 

Sag nr. 5  Ældrerådsvalg den 16. november 2021. 

Valgudvalget sætter sig sammen i nærmeste fremtid og lægger planen for 

aktiviteterne frem til valget. Lissi Gyldendahl kontakter Søren Kvistgaard 

Rasmussen fra administrationen, for at få hans deltagelse i valgudvalget. 

 

Der skal i april/maj annonceres opstillingsmøder for Ældrerådet, så nye 

kandidater har mulighed melde sig. 

 

Sag nr. 6  Møder som Ældrerådets medlemmer har deltaget i 

Søren Holmgård orienterede om arbejdet i HAB.  

 

Ældrerådet drøftede henvendelsen fra Center for Sundhed og Forebyggelse, 

om planlægning af et fokusgruppeinterview i forbindelse med ny 

sundhedspolitik i kommunen. 

Ældrerådet ønskede, at afholde mødet i medio maj i forhåbning om, at 

forsamlingsforbuddet tillader, at mødet kan afholdes ved fysisk fremmøde. 

Lissi Gyldendahl aftaler nærmere med Tilde Christensen fra Sundhed og 

Forebyggelse. 

 

Sag nr. 7  Orientering fra fagudvalg 

Ingen bemærkninger. 

 

Sag nr. 8  Eventuelt 

Ingen bemærkninger. 

 

Sag nr. 9  Næste møde 

Ordinært møde i Ældrerådet afholdes den 29. april 2021, kl. 9:00 eventuelt via 

skype.  

 

Mødeleder ved ordinære møder i 2021 fremgår af nedenstående tabel. 
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Dato Måned Mødeleder 

7. Januar Blev aflyst 

28. Januar Vibeke 

25. Februar Arne 

25. Marts Christian 

29. April Vicki 

27. Maj Søren 

5. August Jørgen 

26. August Jimmy 

30. September Vibeke 

28. Oktober Arne 

25. November Christian 

 

 


