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Ved nærmere studie af vore vedtægter har jeg indset, at jeg har forsømt at 

sende en status/rapport til socialudvalget over årets gang set med 

Ældrerådets øjne. 

Jeg vil nu forsøge at råde bod på forsømmelsen . 

 

Ældrerådet er som bekendt sammensat af 11 personer. 

Kommunalbestyrelsen har bestemt, at der skal være fire fra Søndersø, fire 

fra Otterup og tre fra Bogense i rådet.  

Vi 11 har fundet os godt tilrette med hinanden, og mødes 4-5 gange årligt 

til ordinære møder samt to årlige møder med socialudvalget. 

Desuden deltager de, som ønsker det i kurser, seminarer og konferencer, 

samt Danske Ældreråds årsmøde/repræsentantskabsmøder i Nyborg. 

Bortset for en enkelt smutter føler vi, at man i kommunen lytter til vore 

synspunkter, og er indstillet på at gøre det så godt man kan. 

Sådan har vi det også i Ældrerådet.-  

 

Vi har et trafikudvalg 

et trafiksikkerhedsudvalg. 

og et redaktionsudvalg 

og en styregruppe omkring robotstøvsugere. 

 

I de år vi har siddet har man nedlagt Klagerådet, og ligeledes er den 

gruppe, der holdt øje med madfremstillingen i Centralkøkkenet blevet 

arbejdsløs. 

Vi udgiver en avis fire gange årligt, som indstik i Ugeavisen Nordfyn. 

De første år  hed den Ældreavisen Nordfyn, dernæst ÆldrerådsAvisen 

Nordfyn, men i 2012 er første udgave af avisen ændret til navnet  

”Seniorliv Nordfyn”, ligesom der er sket en nytænkning i forbindelse med 

layoutet. 

Vi tror, at borgerne 60 + ikke betragter sig som ældre, og bedre kan 

relaterer til navnet Seniorliv. Og det er blevet godt modtaget. 

Det lykkedes ikke at ændre rådets navn til Seniorråd. Ønsket var fra min 

side begrundet i, at vi uafladeligt forveksles med Ældre Sagen, men var 



også begrundet i, at Seniorråd virker yngre end Ældreråd, og derfor kan 

tiltrække yngre og mere aktive kommende medlemmer. 

Endvidere har vi udgivet en folder, der fortæller om Ældrerådets opgaver. 

Vi findes desuden på kommunes hjemmeside med et ”formandens 

nyhedsbrev”, der af og til er nyt. 

I årene har vi arbejdet med teletaxa problematikken, de meget ujævne 

fortove, den stigende digitalisering af ældre, hvor mange sættes ud af 

spillet, fordi de ikke vil, ikke kan, ikke har økonomi og overskud til at 

sættes sig sig ind i PC’ernes mystik. 

Vi er kommet med et forslag til kommunalbestyrelsen om at en kommunal 

ansat kunne hjælpe borgere med de mange problemer, de møder i 

hverdagen, når papiret helt forsvinder, men ideen har ikke vundet genklang 

hos politikerne, vi foreslog man evt. kunne visiteres til hjælpen, og når 

visitator alligevel er på besøg er det kun en ekstra krølle på samtalen. Nu 

ser det ud til at Ældre Sagen tager ideen op, men da det ofte handler om 

personfølsomme oplysninger bankdata og helbred, må der være specielt 

focus på problemerne, hvad det angår. 

I ældrerådet har vi haft kontakt til bibliotekerne, som fremover i deres 

annoncer skriver, at de hjælper, hvis borgere for.eks. ønsker at deltage i et 

foredrag eller andet arrangement på bibliotekerne, hvor man kun kunne 

købe billet elektronisk og med Dankort. (der findes ældre som ikke har 

Dankort). 

Ældrerådet har deltaget i Motionsdagen ved Langesø, Morud, hvor vi 

fremstillede sunde smooties til de udasede løbere/motionister. 

 I den sammenhæng investerede vi i et telt, og t-shirt med logo. 

Desuden var vi aktive aktører i Frivilligugen, hvor vi bemandede og 

Helfred Bang Andersen kørte den lånte kommunale bus. Endvidere deltog  

en række andre frivillige foreninger og organisationer. Vi besøgte Morud, 

Søndersø, Otterup og Bogense. Ugen sluttede med en sammenkomst i 

UPN Bogense med musik, sang, politikerdeltagelse og foredrag af en 

frivillig/ildsjæl. 

 

Yrsassagen 

 

Selvom vi ikke kan behandle enkeltsager blev formanden og naturligvis 

Helfred Bang Andersen dybt involveret i det som i medierne blev kaldt 



Yrsasagen. En sag der handlede meget om et rullebord, og beboernes ret 

på plejecentre til at bo, som de ønsker det og med skyldig hensyntagen til, 

at det også er en arbejdsplads. Sagen blev efter megen presseomtale i alle 

landets større medier og rundede tre ministres skriveborde, løst på en 

værdig måde, men afdækkede også flere dybtliggende årsager. En sag som 

alle parter lærte af.  

Formanden deltog som bisidder ved en række møder mellem alle parter og 

arbejdspsykologer. 

 

Ny teknologi 
 

I øjeblikket handler det om ny teknologi. I første omgang robotstøvsugere, 

men nok så meget om, at ældre kan pålægges udgiften til en 

robotstøvsuger, hvis de ønsker at få støvsuget og modtage hjælp fra 

kommunen. 

I Ældrerådet er vi tilfredse med, at Nordfyns kommune har igangsat en 

afprøvning hos udvalgte borgere. Afprøvningen evalueres løbende og 

slutter sidst på året. 

Vi er dog meget betænkelige ved den udmeldning, der netop er kommet 

fra Den sociale Ankestyrelse, hvor man giver grønt lys for, at borgerne kan 

pålægges at betale af egne midler for robotten. Vi mener det nemt kan 

blive en glidebane, for hvad bliver det næste borgerne bliver nødt til at 

anskaffe, og for egne midler for at få tildelt hjælp? En toiletrobot, en 

maderobot, et web-camera, så plejepersonalet kan fjernbehandle sår ect.?-

Vi  frygteren mekanisk/klinisk behandling af borgerne kan blive fremtiden. 

 

Glædeligt 

 

Derimod glæder det os, at de fleste plejecentre i kommunen er overgået til 

selv at al tilberede maden til borgerne. Det giver mere madlyst, mere 

livskvalitet og tror vi – besparelser. Desuden får beboerne mulighed for at 

præge maden med deres personlige ønsker, og af og til hjælpe til ved 

tilberedningen.  

 

Samarbejdet 

 



I Ældrerådet har vi sat pris på samarbejdet med Myndighedsafdelingen, 

specielt Judith Poulsen, Marianne Jensen og Lykke Schaldemose, samt de 

fagpersoner indenfor ældreområdet, som altid stiller op, når vi ønsker det. 

Vi føler vi har et godt og tillidsfuldt arbejdsforhold. 

 

Birgit Folden 

Formand Ældrerådet  

Nordfyn 

Bogense den 14. marts 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


