


Side 2 

Solrød Ældreråds årsberetning for 2020: 

Ældrerådet udarbejder hvert år en kort årsberetning 
omkring arbejdet m.v. i det forgangne år, og denne er 
Ældrerådets tredje beretning for indeværende valgpe-
riode 2018 – 2021. Et nyt Ældreråd tiltræder i 2022.    
Året 2020 har været præget af covid-19 (corona), og 
det har derfor på grund af restriktioner fra regering og 
sundhedsmyndighederne påvirket mødeaktiviteterne 
på mange måder. 
 

Mange møder er blevet aflyst, men samarbejdet med Solrød kommunes 
udvalg og administration har trods det fungeret på fuldt tilfredsstillende må-
de. 
Det har især været et svært år for alle ældre over 60 år – som er Ældrerådets 
målgruppe – men vi har en klar opfattelse af, at det meste er løst på en for 
alle hensigtsmæssig måde. 
 

Alle kommuner skal have et borgervalgt Ældreråd 
eller Seniorråd. I lovgrundlaget er det angivet, at  
Ældrerådet skal høres i alle sager, der vedrører 
kommunens ældre, og Ældrerådet skal fungere 
som sparringspartner overfor Solrøds politikere og 
administration.  
Ældrerådet kan naturligvis også selv rejse sager, 
som er vigtige for kommunens seniorer 60+. 
 

Ældrerådet beskæftiger sig ikke alene med spørgsmål, der angår de ”svage” 
ældre, men med alle spørgsmål der har betydning for personer på 60+ år . 
Ældrerådet kan ikke behandle personsager, men kan tage problematikken op 
som en generel sag, hvis den omhandler forhold, der gør sig gældende for 
flere ældre  
Ældrerådet i Solrød kommune vælges ved fremmødevalg samtidigt med 

kommunalvalget hvert 4. år og består af 7 medlemmer. 

Ved kommunalvalget i 2017 blev Ældrerådet i Solrød valgt ved fredsvalg - der 

var kun opstillet 7 kandidater. I sommeren 2018 fraflyttede et medlem kom-

munen, og siden har vi kun været 6 medlemmer. 



Ældrerådets samarbejdspartnere: 

Solrød Ældreråd er medlem af Danske Ældreråd, 
Landsorganisation for de lovbefalede folke-
valgte ældreråd i kommunerne.  

Danske Ældreråds formål er at varetage ældre-
rådenes interesser, at styrke og videreudvikle 
ældrerådene i deres lokale virke samt arbejde 
for en ældrepolitik, der bidrager til, at alle ældre 
kan få et godt liv. Dette medlemskab giver os en landspolitisk repræsenta-
tion, både i forhold til Christiansborg og andre landsdækkende interesse-
organisationer. Danske Ældreråd afholder et antal temamøder og et re-
præsentantskabsmøde, hvor alle Ældreråd deltager. 
 
 

Solrød Ældreråd er også medlem af Regionsældrerådet på Sjælland, hvor 
formand Erling Elberg og næstformand Claus Olsson er kontaktpersoner. 
Regionsældrerådet afholder temadage, der giver gode muligheder for 
erfaringsudveksling med øvrige Ældreråd på Sjælland. 
Flemming Frisk Andersen er Ældrerådets kontaktperson til Christians 
Have Plejecenter, og Sonja Poulsen er kontaktperson til de visiterede 
Ældreboliger i Gulspurven. 
 
 

Seniornetværket, som består af Alzheimerforeningen Østsjælland, Æl-
dre Sagen Solrød, Hemingway Club Solrød, Havdrup 
Seniorklub, Solrød Solisterne, AFC's Centerråd, Solrød 
Senior Klub, Ældrerådet og nu også Karen Blixen klub 
Solrød.  
Seniornetværkets formål er at udveksle erfaringer, de-
le gode ideer og samarbejde om at skabe aktiviteter og 
events af fælles interesse for alle seniorer 60+ i kom-
munen.  
Næstformand Claus Olsson er kontaktperson for Ældrerådet. 
 
 

 

Sammen står vi stærkere om at bidrage til et godt og værdigt ældre-

liv for borgere i Solrød Kommune.  
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Arbejdet i Ældrerådet: 
Solrød Ældreråd afholder normalt møde 1 gang om 
måneden bortset fra sommerperioden. I 2020 har 
der været en del aflysninger af møderne grundet 
covid-19, men Ældrerådet har naturligvis fået løben-
de information og sager til høring.  
Vi har et godt samarbejde med administration og 
politikerne i Social-Sundheds- og Fritidsudvalget (SSFU), og vi har årlige 
dialogmøder med udvalget. 
 

Ældrerådet har i 2020 afgivet et stort antal høringssvar og her kan bl.a. 
nævnes følgende områder: 
 Værdighedspolitikken 
 Tilpasning af sansestimuli for borgere med demens 
 Indsatser for ensomme ældre 
 Godkendelse af kvalitetsstandarder og                                                   

indsatskatalog 2021-2022 under sundhedspolitikken 
 Fleksible frirum for pårørende til borgere med demens 
 Budgetter for Solrød kommune 2021-2024 
 

Ældrerådet har ikke beslutningskompetence på afgørelser vedr. ældrepoli-
tikken, men har stor indirekte indflydelse via høringssvar og dialogmøder 
med Social-Sundheds- og Fritidsudvalget. 
 
 
 

Du kan til enhver tid holde dig orienteret via kommunens 
hjemmeside www.solrod.dk og vil du se mere om Ældre-
rådet, så tryk ”politik” og vælg ”Øvrige råd og udvalg”. 
Her er bl.a. alle mødereferater med bilag tilgængelige. 
 
 
 

Ældrerådet kan altid kontaktes på  
mail solrod.aeldreraad@gmail.com  
eller til de enkelte medlemmer, se bagsiden. 
 

 Du kan møde Ældrerådet både på Fritid i Solrød og Havdrup Høstfest 
 Ældrerådet hører gerne fra dig om ønsker til nye tiltag for seniorer. 
 Sammen med Solrød Avis udgiver Seniornetværket 1-2 indstik, der 

orienterer om aktiviteter for seniorer. 
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Ældrerådets mærkesager: 
Danske Ældreråd har 4 mærkesager, og  
Solrød Ældreråd arbejder også på disse mærkesa-
ger for at sikre: 
 Økonomi til en værdig ældrepleje 
 Forebyggelse så flere ældre får et godt liv 
 Et nært sundhedsvæsen med kvalitet og                                          

sammenhæng for borgerne 
 Seniorboliger og udbredelse af nye boligformer for ældre  
 

Det er Danske Ældreråd og Solrød Ældreråds klare mål, at serviceforringel-
ser ikke bør ske indenfor ældreområdet, og at initiativerne fra efterårets 
ældretopmøde har givet kommunerne ekstra midler til velfærd i 2021.  
 
 

Ældrerådet og boliger til seniorer:  
Solrød Ældreråd har fået sit ønske om aktivt at blive involveret i kommu-
nens udarbejdelse af en ny boligpolitik opfyldt.  
Vores mål er, at alle seniorer skal kunne blive boende i Solrød kommune. 
 
Ældrerådet har i samarbejde med Direktionen, Ledelsessekretariatet og 
Udviklingskonsulenten udarbej-
det og gennemført en spørgeske-
maundersøgelse i 2020 blandt 
kommunens 55+ borgere i alt 
7.378 om, hvad de ønsker for en 
eventuel kommende bolig. Un-
dersøgelsen viser,  
 at 29% ønsker seniorbo-

fællesskaber, og  
 at yderligere 45% har interesse. 
Der er i undersøgelsen dokumentation for stor mangel på seniorboliger i 
Solrød Kommune.  
 33% forventer at flytte i løbet af 0-5 år og  
 de næste 40% indenfor 6-10 år.  
 
 

Det er en stor udfordring, der arbejdes videre på. 
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Hele undersøgelsesrapporten kan ses på Solrød kommunes hjemmeside 
under ”politik” ”social-sundheds–og fritidsudvalgets” referat fra 24. august 
2020. 
 
 

Det har hele tiden været Ældrerådets ønske og ambition at afholde en bo-
ligmesse i efteråret 2020, men coronapandemien har foreløbig betydet en 
udsættelse til et senere tidspunkt – forhåbentligt i efteråret 2021. 
 

Ældrerådet arbejder både med politikerne, administrationen og boligselska-
ber, som bygger nye boliger, med fokus på udfordringen om, at tilgodese 
seniorers muligheder for attraktive seniorboliger og bofællesskaber, for at 
seniorer kan blive i kommunen, frem for at skulle søge uden for kommune-
grænsen, når boligen og haven er blevet for stor. 

 

Lidt om Ældrerådets økonomi: 
Ældrerådet har krav på en budgetramme hvert 
år. Tidligere har vi haft et meget beskedent be-
løb til vores rådighed set i forhold til, hvad andre 
Ældreråd har. Budgettet omfatter bl.a. vores del-
tagelse i diverse møder i Dansk Ældreråd eller i 
Regionsældrerådet samt temadage om ældrepo-
litiske emner. De tidligere budgetter har ikke gi-
vet os den mulighed. Vi kan nu med stor tilfredshed oplyse, at Ældrerådet i 
2020 har fået et budget, der giver os mulighed at kunne deltage i diverse 
møder og kurser og lave aktiviteter for seniorer. (Også her har Coronaen 
spændt ben for arbejdet). 
 
Budgetrammen for 2021 er også tilfredsstillende. Der er tillige afsat beløb 
til afholdelse af valg til Ældrerådet, som foregår samtidig med kommunal-
valget i november 2021. 
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Lidt om fremtiden:  
Ældrerådet vil fortsat gøre alt for at sikre, at  
der på ingen måder sker ændringer eller for- 
ringelse på ældreområdet til ugunst for  
kommunens seniorer 60+.  
Vore mærkesager og især arbejdet med  
boligpolitikken og bedre boligforhold for seniorerne i kommunen ligger os 
fortsat meget på sinde, og vi håber, det kan lykkes for os, at afvikle bolig-
messen inden kommunalvalget. 
 

Vi fortsætter det gode samarbejde gennem Seniornetværket, og når forhol-
dene tillader det igen, tages der initiativer til afholdelse af arrangementer 
og foredrag til glæde for alle seniorer i kommunen. 
 

Ældrerådet vil følge med i de politiske partiers udmeldinger op til kommu-
nalvalget 2021 omkring deres løfter indenfor ældreområdet.  
 

Kandidater til Ældrerådet: 
2021 er et kommunalt valgår, der afholdes kommunalvalg og valg til Ældre-
rådet den 16. november 2021 
 

Vi ser frem til en stor interesse fra målgruppen 60+ til at stille op som kandi-
dat til det nye Ældreråd, der tiltræder 1. januar 2022. 
 

Der skal vælges 7 medlemmer og gerne op til 7 suppleanter- og vi kan alle-
rede nu oplyse, at der skal ske nyvalg, da vi  
kun er 6 p.t., og flere af de nuværende medlemmer  
genopstiller ikke. 
 

Der vil blive afholdt orienteringsmøder, hvor de  
nuværende rådsmedlemmer fortæller om, hvad  
opgaven indebærer, hvad rammerne er, og hvor  
mange ressourcer/tid man som ældrerådsmedlem  
skal forvente at bruge. 
 
 
Jo flere, der stiller op, des bedre., og jo stærkere  
står Ældrerådet overfor det politiske system.  



Formand 
Erling Elberg 
Bækparken 26 
4622 Havdrup 
Tlf. 2146 1644 
erlingelberg@ 

mail.tele.dk  

Næstformand 
Claus Olsson 

Christians Torv 53 
2680 Solrød Strand  

Tlf. 2487 3673 
claus_o@ 
msn.com 

Flemming Frisk  
Andersen 

Kurprinsens Kvarter 8 st. 

2680 Solrød Strand 
Tlf: 5051 2575 

f.frisk.a@ 
hotmail.com 

Lotte Juhl 
 

Egeholmen 11 st. tv 
2680 Solrød Strand 

Tlf. 2293 9077 
lotte.juhl@ 

villabynet.dk 

Sonja Poulsen 
 

Møllebakken 1 B 
2680 Solrød Strand 

Tlf. 2221 1403 
sonjap2680@  

gmail.com 

Steen Knuppert- 
Hansen 

Nøddehaven 23 
2680 Solrød Strand 

Tlf. 2715 4502 
steenknuppert@ 

mail.dk 

Gammelt kort over Solrød Ældrerådet holder møder i AFC 

Ældrerådets sekretær: 
Ældrechef Bente Gaardhøj Johansen 

Tlf.: 5618 2420  bgj@solrod.dk 
Mail til Ældrerådet: solrod.aeldreraad@gmail.com 
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