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FORORD 

 

Der blev ikke lavet en årsberetning i 2013. Derfor begynder 

beretningen for 2014 med et kort tilbageblik. 

 

I 2013 blev der brugt megen tid og mange kræfter på 

forberedelse og gennemførelse af valget den 19. november 2013. 

Med stor tilfredshed kunne vi konstatere, at valgdeltagelsen blev 

lidt over 69 %. 

 

Valgresultatet betød genvalg af 7 og nyvalg af 4. Samtidig blev 

antal medlemmer nedsat fra 13 til 11. Valget betød også farvel til 

Aase Andersen, Lis Hamann, Birgit Lindgaard, Bent Juhl Jensen 

Erling Nitschke og Svend Erik Christiansen. 

 

I sommeren 2013 ønskede Svend Erik Christiansen at blive afløst 

som formand efter at have været ældrerådsformand i 10 år. 

Derfor blev der foretaget nyvalg af Jens Erik Madsen som 

formand og Anna Lund Hansen som næstformand. 
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MARKANTE BEGIVENHEDER I 2013 

2013 

 

Som altid havde vi et godt samarbejde med politikerne i voksen- 

og plejeudvalget og medarbejderne på sundheds- og 

omsorgsområdet.  
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MARKANTE BEGIVENHEDER I 2013 

 

På de to årlige dialogmøder drøftede vi blandt andet 

færdiggørelsen af det meget omfattende byggeri af de nye 

plejecentre.  

 

Ældrebolighandlingsplanen nærmede sig sin afslutning. Den 

betød bygning af tre nye plejecentre i Grenaa: Violskrænten, 

Digterparken og Fuglsanggården.     

     

 

Plejecenter Violskrænten 
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ÅRETS BEGIVENHEDER I 2013 

 

Med i planen hører også Glesborg Plejecenter, Møllehjemmet i 

Auning og renovering af ældreboliger i Allingåbro og Ørsted.  

 

I Grenaa blev der også opført Bostedet Skovstjernen for 

handicappede borgere.  

 

Over for plejecenter Violskrænten skød Grønnegården i vejret 

med 42 seniorboliger. Samlet pris på ældrebolighandlingsplanen 

var omkring 600 millioner kroner.  

Glesborg Plejecenter  
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ÅRETS BEGIVENHEDER I 2013 

 

Mange nye politikker blev vedtaget i årets løb: 

Velfærdsteknologi, sundhedspolitik, demenspolitik, handicap-

politik og en opdatering af frivilligpolitikken.  

 

Alle kvalitetsstandarder skal genforhandles én gang om året. I 

årets løb blev der vedtaget nye kvalitetsstandarder om 

plejecentre, hjælpemidler og visitation.  

 

Ældrerådets behandling af alle disse forslag resulterede i 

høringssvar, som findes som bilag til Kommunalbestyrelsens 

dagsordener.  

 

På den måde opfyldes nogle af ældrerådets opgaver:  

 Medvirker aktivt i udformning af kommunens ældrepolitik 

 Rådgiver og styrker politikernes beslutningsgrundlag 

 Deltager i høringer og dialoger 

 Kommer med ideer til politikere og forvaltning 

 Fortæller politikerne om ældres levevilkår i kommunen. 

 

 

 

8 

 

I slutningen af 

2013 udkom 

”Ældrevejviseren” 

ÅRETS BEGIVENHEDER I 2013 

 

Som sædvanlig blev FN’s Internationale Ældredag den 1. oktober 

fejret i Ørum Aktivcenter med 120 deltagere. Efter et oplæg af 

læge og regionsrådsmedlem Jørgen Vinther fik deltagerne 

mulighed for at møde nogle af medarbejderne fra sundheds- og 

omsorgsområdet.  

 

Grenaa Tyrolerorkester rundede dagen af med muntre toner. 

 

I årets løb blev mange andre sager behandlet. Her nævnes blot et 

uddrag: Hjemmeplejen på Anholt, tilfredshedsundersøgelse i 

hjemmeplejen og  plejeboligerne,  

tilbygning på Farsøhthus 

og kommunens  

hjemmeside.  

 

 

 

 

 

 

 

https://interactivepdf.uniflip.com/2/75981/319048/pub/
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ÅRETS BEGIVENHEDER I 2014 

2014 

Efter valget den 19. november 2013 holdt det nyvalgte ældreråd 

konstituerende møde den 9. december. 

 

Se oversigten over medlemmerne sidst i denne folder. 

 

På det første møde i januar blev ældrerådets arbejdsopgaver 

fordelt på nogle faste arbejdsgrupper og ad hoc-grupper.  

 

Kommunens ældrecentre har hver et bruger- og pårørenderåd 

med deltagelse af et medlem fra ældrerådet. Ældrerådet er også 

repræsenteret i Frivilligrådet og Norddjurs Trafikråd. 
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ÅRETS BEGIVENHEDER I 2014 

 

Allerede i slutningen af januar blev ældrerådet indbudt til at 

deltage i løsningen af ”en fornøjelig opgave”. Den såkaldte 

ældremilliard fra finanslovsforhandlingerne i 2013 havde kastet 

otte millioner kroner af til Norddjurs Kommune (efter ansøgning).  

 

”Hvad skal vi bruge pengene til? ” lød spørgsmålet. På et 

ekstraordinært ældrerådsmøde den 3. februar støttede vi 

forvaltningens forslag til brug af pengene.  

 

Hjemmeplejen gik over til rengøring hver anden uge og gav bedre 

tilbud om bad. Det blev sat i gang med det samme. Senere blev 

der ansat nye medarbejdere til træning og aktiviteter på 

plejecentrene og til forøget indsats mod ensomhed. De fleste af 

forbedringerne videreføres i 2015.  

 

Ældrerådet følger med stor opmærksomhed, hvordan de 

forbedrede forhold skal videreføres i de efterfølgende år. 
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ÅRETS BEGIVENHEDER I 2014 

 

Dialogmøderne med voksen- og plejeudvalget fortsatte. Dertil 

kom som noget nyt et møde med kultur- og udviklingsudvalget.  

 

Denne udvidelse af dialogmøder med politikerne vil fortsætte i 

2015, hvor der er aftalt møder med borgmester Jan Petersen og 

med politikerne i miljø- og teknikudvalget.  

 

Det er ældrerådets opfattelse, at disse møder i høj grad er med til 

at øge respekten for ældrerådets arbejde og for kendskabet til 

politikernes holdninger og prioriteringer. 

 

Kommunens budget for det kommende år er altid på 

dagsordenen efter sommerferien. Der skal laves et høringssvar til 

Kommunalbestyrelsen.  

Vi konstaterede med tilfredshed, at der ikke sker procentvis 

reduktion af budgettet, ”grønthøstermetoden”.  

 

Til gengæld måtte vi med beklagelse tage til efterretning, at 

Plejecenter Bakkely med 18 boliger blev lukket. Beboerne blev 

sikret omkostningsfri flytning til et andet plejecenter efter eget 

valg.  
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ÅRETS BEGIVENHEDER I 2014 

 

 

I høringssvaret  til Budget 2015 gjorde vi opmærksom på, at den 

hurtigere udskrivning fra sygehusene medfører øgede udgifter 

for hjemmeplejen.  

 

På anlægssiden pegede vi på lokaler til hjemmeplejen i Glesborg 

og til en mindre ombygning af Farsøhthus, så der kan blive en 

fælles spisestue for beboerne i to af afdelingerne. 

 

Plejecenter Bakkely 
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ÅRETS BEGIVENHEDER I 2014 

 

Sundhedsaftalen mellem Norddjurs Kommune og Region 

Midtjylland var til behandling i flere møder. Den skal gælde for 

perioden 2015 – 2018 og forpligter alle tre parter til samarbejde 

om hele sundhedsområdet. 

 

Det drejer sig om de praktiserende læger, kommunens 

sundhedsvæsen og regionens sundhedsvæsen. Ældrerådet har i 

sin udtalelse til kommunen gjort opmærksom på flere områder, 

hvor kommunen får øgede opgaver og dermed øgede udgifter. 

Staten sender ekstra penge til kommunerne for at hjælpe med at 

betale regningen. Ældrerådet holder øje med, hvordan pengene 

bliver brugt. 
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ÅRETS BEGIVENHEDER I 2014 

 

Uafhængigt af Sundhedsaftalen, men inden for samme område, 

har vi arbejdet med et forslag til forebyggelse af indlæggelser.  

Mange genindlæggelser af ældre, medicinske patienter kan 

undgås, når man er opmærksom på forholdet og har de rigtige 

værktøjer og tilbud. Der er sat penge af i budgettet til formålet. 

Vi skal have tilstrækkeligt med akutpladser, hvor borgerne kan få 

en intensiv pleje i stedet for, at vagtlægen sender dem på 

sygehuset. 

 

Af de mange andre sager, som i årets løb fandt vej til 

ældrerådets dagsordener kan nævnes: 

 Forebyggende hjemmebesøg 

 Åbne aktivitetstilbud 

 Digital post til alle borgere 

 Årsrapporter om magtanvendelse og utilsigtede hændelser 

 Årsrapporter fra borgerrådgiveren og tilsyn med 

plejecentrene 

 Sundhedshuset i Grenaa 

 Kollektiv trafik og Flextur 

 Miljørigtig bybus i Grenaa 

 



15 

 

ÅRETS BEGIVENHEDER I 2014 

 

En særlig udfordring har ældrerådet med den kommunale 

madordning, DjursMad I/S. Ældrerådet har én plads i bestyrelsen 

på vegne af både Syddjurs og Norddjurs kommuner. Der ligger i 

Byrådet i Syddjurs og Kommunalbestyrelsen i Norddjurs et 

forslag til udvidelse af bestyrelsen, så begge kommuners 

ældreråd kan have én repræsentant hver.  

 

Derudover har begge kommuners ældreråd hver to 

repræsentanter i et smagepanel, som mødes tre gange om året 

og vurderer kvaliteten i den producerede mad. Ældrerådet har 

forgæves foreslået en veltilrettelagt brugerundersøgelse blandt 

hjemmehjælpsmodtagere og plejecentre. 
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ÅRETS BEGIVENHEDER I 2014 

 

Ældredagen den 1. oktober var denne gang henlagt til Pavillonen 

i Grenaa. Emnet var over hele verden: ”Et samfund for alle – 

ingen skal være udenfor”. Traktementet var som sædvanlig kaffe 

med boller og lagkage. 

 

Der var omkring 150 deltagere, så salen var næsten helt fuld, da 

Syngepigerne fra Rougsø sluttede programmet af med de gamle, 

kendte sange og revyviser.  

 

Et udvalg er i gang med planlægning af det næste arrangement, 

som også bliver i Pavillonen i Grenaa. Der var indsat to busser fra 

det vestlige opland, således at alle interesserede havde mulighed 

for at deltage. 
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ÅRETS BEGIVENHEDER I 2014 

 

I november havde vi det første dialogmøde med kultur- og 

udviklingsudvalget. Her havde vi foreslået en drøftelse af 

spørgsmål inden for områderne 

 Fritid 

 Folkeoplysning 

 Biblioteker og 

 Kulturhuse/forsamlingshuse 

 

med det formål at gøre opmærksom på, at forslag til beslutning i 

udvalget inden for de nævnte områder skal til høring i god tid, 

inden beslutning træffes. 

På to møder med teknikerne i Vejgruppen blev der blandt andet 

drøftet igangværende byfornyelser i Grenaa og Auning. Større 

vejomlægninger/forbedringer er i gang i Glesborg og Allingåbro. 

Et meget aktuelt emne på møderne var snerydning og anden 

”vinterbekæmpelse”.   
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ÅRETS BEGIVENHEDER I 2014 

 

I årets løb har ældrerådet behandlet og udtalt sig til de mange 

tilsynsrapporter fra embedslægens og det kommunale tilsyn 

med de kommunale plejecentre. Rapporterne viser, at vi har 

nogle meget velfungerende plejecentre med et dygtigt og 

engageret personale. Naturligvis er der som altid plads til små 

forbedringer. Det drøfter man i dialogmøderne, hvor ældrerådet 

har to repræsentanter med. 

 

Som noget helt nyt modtog vi mod slutningen af året et meget 

omfattende dokument fra Socialtilsyn Midt. Der er tale om en 

helt ny tilsynsmyndighed, som Folketinget har besluttet efter de 

mange sager om svigtende kommunalt tilsyn med sociale 

bofællesskaber og væresteder. Socialtilsyn Midt bor i Silkeborg 

Kommune og skal besøge alle institutioner i de 19 kommuner i 

Region Midtjylland. I første omgang gjaldt besøget seks 

institutioner i Norddjurs Kommune. De fik alle deres godkendelse 

fornyet.  
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ÅRETS BEGIVENHEDER I 2014 

 

En af ældrerådets arbejdsgrupper er specielt optaget af Eden 

Alternative. Der er tale om en amerikansk inspireret tilgang til 

det at drive et plejehjem/plejecenter med megen fokus på den 

enkelte beboers måde at leve livet på og dennes ønsker til 

dagligdagen. Der er planer om i 2015 at holde et halvdagsmøde 

med orientering om Eden Alternative.  

 

Ældrerådet havde i årets løb en studietur til Odder, hvor man 

driver et plejecenter efter disse principper. I Norddjurs Kommune 

er det især Plejecenter Fuglsanggården, som allerede er på 

sporet. 
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FORBINDELSE TIL OMVERDENEN 

 

Norddjurs ældreråds nærmeste samarbejdspartnere er 

ældrerådene i Favrskov, Randers og Syddjurs kommuner. Alle 19 

kommuner i Region Midtjylland er samlet i Regionsældrerådet.  

Det samles 4 gange om året, som regel i rådssalen på 

Skottenborg i Viborg. På dagsordenen til disse møder står emner, 

som Regionsrådet beslutter, sundhed og trafik for eksempel. 

Regionsældrerådet har udpeget repræsentanter til 

Patientinddragelsesudvalget og Sundhedsbrugerrådet. 

 

I denne valgperiode er pladserne besat med henholdsvis Jens Erik 

Madsen og K. B. Nielsen, som kommer fra Ringkøbing-Skjern. 

Begge har været inddraget i arbejdet med Sundhedsaftalen 2015 

– 2018. 

 

Norddjurs Ældreråd er medlem af DANSKE ÆLDRERÅD, en 

landsdækkende sammenslutning af alle landets 98 ældreråd. Det 

koster 50 øre pr 60+’ere. Norddjurs Kommune betaler for 11.200 

borgere.  

DANSKE ÆLDRERÅD afholder temadage og konferencer. 

Repræsentantskabsmødet holdes hvert år på Nyborg Strand i 

april/maj. I 2014 deltog vi med 5 medlemmer. 
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AFSLUTNING 

 

I årets løb er der afholdt 15 egentlige ældrerådsmøder. Vi 

tilstræber at tilrettelægge dem, så vi kommer rundt til 

kommunens plejecentre og andre kommunale institutioner inden 

for sundheds- og omsorgsområdet. Vi bliver altid godt modtaget. 

En god snak med lederen og en kort rundvisning på stedet gør sit 

til, at vi lettere kan behandle og udtale os om for eksempel 

tilsynsrapporterne. Med til billedet hører også, at ældrerådets 

repræsentant i kunstudvalget til udsmykning af plejecentrene er 

med til at sætte kolorit på bygningerne og omgivelserne. 

 

Naturligvis kan denne årsberetning ikke være fyldestgørende for 

en beskrivelse af beslutningerne i de 15 møder. Interesserede 

kan på kommunens hjemmeside under dagsordener og referater 

se referaterne og alle de tilhørende bilag. 

 

På ældrerådets vegne vil jeg sige tak for det udmærkede 

samarbejde, som det nyvalgte ældreråd har haft med 

forvaltningen og med politikerne i den nyvalgte 

Kommunalbestyrelse. 

 

Jens Erik Madsen—Formand for Norddjurs ældreråd 
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OM ÆLDRERÅDET 

 

Folketinget har besluttet, at der skal være et ældreråd i hver 

kommune. Der skal være direkte valg mindst hvert fjerde år, og 

kandidaterne skal opstille som enkeltpersoner uden tilknytning til 

et politisk parti eller forening. 

Ældrerådets opgaver: 

 Medvirker aktivt i udformning af kommunens ældrepolitik 

og andre politikker 

 Rådgiver og styrker politikernes beslutningsgrundlag 

 Deltager i høringer og dialogmøder 

 Kommer med ideer til politikere og forvaltning 

 Fortæller politikerne om ældres levevilkår i kommunen. 
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ÆLDRERÅDETS MEDLEMMER 2015 

Jens Erik Madsen  (formand) 
Allingåbro 
Mobil: 21 61 07 37 
E-mail: jenserik@post3.tele.dk 

 
Anna Lund Hansen (næstformand) 
Grenaa 
Mobil: 20 85 20 49 
E-mail: anna.lund.hansen@gmail.com 
 
Anna-Grethe Johansson 
Grenaa 
Mobil: 23 64 67 69 
E-mail: iagjohansson@stofanet.dk 
 
Birgit Lindgaard * 
Trustrup 
Mobil 42 38 38 79 
E-mail: jblindgaard@trustrups.net 
 
Bent Rolfsted 
St. Sjørup 
Mobil: 24 82 42 51 
E-mail: bent.rolfsted@gmail.com 
 
Birgit Jensen 
Grenaa 
Telefon: 86 30 06 20 
E-mail: birgits@stofanet.dk   
 
 
 
 

Erik Laursen 
Grenaa 
Mobil: 21 97 97 08 
E-mail: elaursen@stofanet.dk 

 
Hans Stagstrup Kristensen 
Bønnerup Strand 
Mobil: 61 75 00 82 
E-mail: hansstagstrup@gmail.com 

 
Ingeborg Kyed Pedersen 
Skærvad 
Mobil: 40 27 38 73 
E-mail: ingeborg@pedersen.mail.dk 

 
Per Gentsch 
Ålsø 
Mobil: 23 32 45 51 
E-mail: pergentsch@gmail.com  

 
Svend Aage Simonsen 
Øster Alling 
Mobil: 61 75 24 55 
E-mail: simonsen@dlgpost.dk 

 
Ældrerådets adresse: 
Torvet 3, 8500 Grenaa 

 

* Indtrådt i ældrerådet 1. januar 2015 
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