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Referat fra introduktionsmøde mellem Seniorrådet og Sundheds- og 
Ældreudvalget 9. april 2018 
 
Fra Seniorrådet 
Katrine Nyholm 
Steen Konradsen 
Grethe Haagen 
Erling Prang 
Hans-Jørgen Hørning 
Sven Møller-Jensen 
Ingrid Thorsted 
 
Fra Sundheds- og Ældreudvalget 
Gitte Willumsen 
Lars Faarup 
Ivan Greve 
Flemming Heiberg 
Kuno Danielsen 
Kasper Thomassen 
 
Fra administrationen 
Direktør Anders Kjærulff 
Sundheds- og omsorgschef Inge Bank 
Konsulent Ulla Vester (referent) 
 
Afbud fra: 
Lene Fruelund, Sundheds- og Ældreudvalget 
Alice Lemming, Seniorrådet 
Lene Jensen, Seniorrådet 
 
Referat 
 
 Velkomst ved formand for Sundheds- og Ældreudvalget Gitte Willumsen 

 
Referat 
Gitte Willumsen bød velkommen og lagde op til samarbejde mellem Seniorrådet og 
Sundheds- og Ældreudvalget baseret på dialog. Både Seniorrådet og Sundheds- og 
Ældreudvalget skal arbejde for de, der har brug for hjælp. 
 

 Præsentationsrunde 
 
Referat 

14. maj 2018 



 
 

 

 

Side 2 

Mødedeltagerne præsenterede sig. 
 
 
 

 Hvordan samarbejder vi til mest mulig gavn for borgerne - ønsker og tanker 
til drøftelse? 
 
Referat 
Gitte Willumsen orienterede om, at nogle af udvalgets politikker skal revideres. Det er 
er udvalgets ønske, at Seniorrådet er med i processerne. 
 
Seniorrådet håber, der kommer en møderække og vil gerne samarbejde med udvalget. 
Ønsker at blive inddraget i processer (arbejdsgrupper) på et tidligt tidspunkt i 
sagsforløbet – vil gerne være med inden udvalget træffer beslutninger.  
 

 Høringer - hvornår er det lovpligtigt og hvilke ønsker er der til høringer 
 
Referat 
 
Det blev diskuteret, hvilke sager der skal i høring i Seniorrådet ud fra liste over 
høringssager.  
 
Processen for høringer er, at en sag behandles i Sundheds- og Ældreudvalget, herefter 
kommer den i høring i Seniorrådet. Høringssvaret behandles herefter i udvalget igen, 
og endelig afgørelse kan herefter træffes. 
 
Sager, som Sundheds- og Ældreudvalget sender til orientering i Seniorrådet, skal ikke i 
høring. 
 
Aftalt, at udvalgsformand Gitte Willumsen mødes med Seniorrådets formand om 
definitionen på sager, der høres i Seniorrådet. 
 
Seniorrådet spurgte Sundheds- og Ældreudvalget, om de vil deltage i temamøder, som 
Seniorrådet arrangerer.  
 
Sundheds- og Ældreudvalget vil gerne deltage – dette tales der også nærmere om på 
mødet mellem Gitte Willumsen og Erling Prang. 
 

 Planer for Fårvang og Bryrup plejecentre 
Gitte Willumsen fortalte om ombygnings/nybygningsplanerne for de 2 plejecentre.  
 
Fårvang Ældrecenter bygges der en ny boenhed, og en centerfunktion. 
 
Sundheds- og Ældreudvalget indstiller, at der bygges boliger i tilslutning til Skovly, så 
der bliver 24 boliger i alt.  
 

 Udviklingsplan i forhold til plejeboliger i Ans og Thorning 
Der er endnu ikke lavet planer for renovering af plejeboligerne i Søvangen i Ans og 
Bakkegården i Thorning.  
 



 
 

 

 

Side 3 

Sundheds- og Ældreudvalget behandler planerne på et af deres kommende møder. 
 

 Eventuelt 
 
Seniorrådet ønsker en oversigt over både de politiske kontaktpersoner. Aftalt at 
oversigten sendes til både udvalg og Seniorråd. 
 
Seniorrådet: Der er lavet en samarbejdsaftale med Ældresagen. Ønsker også at 
samarbejde med lokalrådene – og i øvrigt alle der har interesse i ældreområdet. 

 
Gitte Willumsen afsluttede mødet med at takke for gode input – og ser frem til et godt 
fremtidigt samarbejde. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 


