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Referat af konstituerende møde i Seniorrådet fredag den 15. december 
2017 
 
Deltagere: 
Alice Lemming 
Erling Prang 
Greta Haagen Jensen 
Hans-Jørgen Hørning 
Ingrid Thorsted 
Katrine Nyholm 
Lene Jensen 
Steen Konradsen 
Svend Møller Jensen 
 
Fra Sundheds- og Omsorgsafdelingen: 
Sundheds- og omsorgschef Inge Bank 
Konsulent Ulla Vester 
 
Referat 
Inge Bank bød Seniorrådets medlemmer velkomne og ønskede tillykke med valget. 
Sundheds- og Omsorgsafdelingen glæder sig til at samarbejde med det nye råd, hvor et 
samarbejde med både politikere og administration vil give Seniorrådet mulighed for god 
indflydelse og inddragelse i sager, der vedrører ældre. 
 
De valgte seniorrådsmedlemmer præsenterede sig. 
 
1. Seniorrådet konstituerer sig 

 
Ingrid Thorsted ledede mødet under valg af formand, herefter overtog den nye for-
mand ledelsen af mødet. 
 
Erling Prang blev valgt som formand 
 
Alice Lemming blev valgt som næstformand 
 
Sven Møller Jensen blev valgt som kasserer 
 
Ingrid Thorsted blev valgt som sekretær 
 
Hans-Jørgen Hørning og Steen Konradsen blev valgt som revisorer 

15. december 2017 



 
 

 

 

Side 2 

 
Den valgte formand – Erling Prang – overtog ledelsen af mødet. 
 
Seniorrådet har i møde 18-01-2018 besluttet at tilføje følgende til dette referat: 
Referat fra konstituerende møde 15-12-2017 – besluttet at der tilføjes følgende: 
Valghandlingen til formand for Seniorrådet forløb således: 
Erling Prang og Hans-Jørgen Hørning blev foreslået til valget som formand. 
Ved første afstemning var resultatet 4-4 og 1 stemme var ugyldig. 
Derefter var der omvalg hvor resultatet blev: 
Erling Prang fik 6 stemmer 
Hans-Jørgen Hørning fik 3 stemmer 
Herefter var Erling Prang valgt 
 
 

2. Kort orientering om Seniorrådets samarbejde med de politiske udvalg og 
Sundheds- og Omsorgsafdelingen 
 
Inge Bank fortalte om de sager, det forventes, at Seniorrådet bliver en del af. Sund-
heds- og Omsorgsafdelingen ønsker, at Seniorrådet tidligt bliver inddraget i udvalgte 
sager, f.eks. tilblivelse af politikker, hvilket vil give Seniorrådet indflydelse allerede 
under udarbejdelsen af forslag til politikker. Herudover kommer der også de formelle 
høringer af sager.  
 
Seniorrådet skal høres i alle sager, der vedrører ældre. Det vil sige, at de også skal hø-
res i sager fra andre udvalg, f.eks. Teknik og Miljø, Kultur- og Borgerservice osv. 
 
Inge Bank nævnte endvidere, at Seniorrådet er en selvstændig forvaltningsenhed, 
hvilket vil sige, at man er underlagt reglerne om tavshedspligt og inhabilitet. 
 
Inge Bank nævnte eksempler på sager, som Seniorrådet kunne blive involveret i og 
gennemgik kort de politikker, der er på området.  
 
Herefter redegjorde Inge Bank for Sundheds- og Omsorgsafdelingens struktur. 
 
Seniorrådet besluttede, at Inge Bank inviteres til mødet 18-01-2018 for uddybende 
snak om ovenstående. 
 

3. Møder i Seniorrådet 
Seniorrådet aftalte, at første møde holdes 18. januar kl. 09.00- 12.00. Mødet afhol-
des på Silkeborg Rådhus, Søvej 1, mødelokale C127a (mødelokalet ligger på Råd-
huset, 1. sal)  
 
Seniorrådet aftalte, at Inge Bank og Ulla Vester deltager i første møde. 
 



 
 

 

 

Side 3 

Dagsorden til mødet laves af formand Erling Prang sammen med Ulla Vester – Ulla fin-
der en dato for dagsordensmødet. Til de første dagsordensmøder deltager også Inge 
Bank. 
 
Et af punkterne på første møde bliver forberedelse af forretningsorden for Seniorrådet. 
 

4. Eventuelt 
På de næstkommende møder er der ønske om følgende punkter: 
- Evaluering af valget 
- Kontaktpersoner på plejecentre 
- Bedre biblioteksbetjening 
- Tilmelding til repræsentantskabsmøde i Danske Ældreråd og temadag for nyvalgte 
seniorrådsmedlemmer 

 
Referent Ulla Vester 


