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Forum: Sundhedsrådet 
Tid: Mandag den 3.december 2012 kl. 17.00-19.00 
Sted: Mødelokale 129, Rådhuset, blok A, stuen 

Deltagere: Bente Pedersen, Birgit Hauer, Curt Gotthard, Hugo Pedersen,  Lars 
Bertelsen, Nils Jensen og Per Gustafsson. Som gæst Line Kristen-
sen 

Afbud/ 
fraværen-
de: 

Faouzia Johannsen, Max Glud, 

Referent: Børge Alstrup 

 
 
 
1. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde 
Dagsorden og referat godkendt. 
 
2. Albertslunder-invitationer / sommercamp 
Birgit har skrevet til borgmesteren, at sundhedsrådet har indstillet bestræbel-
serne på at gennemføre Albertslunderinvitationer i lyset af beslutningen om 
sommercamp. I den sammenhæng oplyste Per, at venskabsbysamarbejdet ar-
bejder på at etablere en sommercamp for unge. Der er måske basis for sam-
tænkning. 
 
3. Siden sidst. Orientering og evt. opfølgning 
• Økonomi 
• Sundhedsformidlere 
• Rumlerikkerne 
• Skolecross 
Ad økonomi: Børge gjorde rede fro økonomien: Efter modtagelse af tilskud til 
Rumlerikkerne vedr. 2011 er der ca. 44.000 i uforbrugte midler til sudhedsråds-
aktiviteter og 25.000 til Albertslunderaktiviteter. 44.000 søges overført til 2013, 
og 25.000 lægges i kassen. 
 
Ad sundhedsformidlere: Børge omdelte mødesagen vedr. sundhedsformidlere. 
Der blev efterlyst en pjece om sundhedsformidlere. (Er efterstående undersøgt: 
Der findes ikke nogen pjece). Rådet er interesseret i at understøtte formidlernes 
arbejde og vil gerne vide, hvad rådet kan bidrage med. Der kan overvejes 
”åbent hus” arrangement på biblioteket, i beboerforening el.l.  
 
Ad rumlerikkerne: Der afventes svar fra Rumlerikkerne på spørgsmål om mål-
gruppe. Bente vil også spørge i Hjerteforeningen om aktiviteter målrettet de un-
ge. COOP har også en aktivitet om madpakker (Sebastian), som kunne være 
interessant. 
 
Ad skolecross: Aktiviteten er målrettet 9. klasserne. Kan evt. indgå i sommer-
camp eller i næste skoleår. Line går videre med indhold, pris m.v. 
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Madskole: Der kan afholdes etnisk madskole for ca. 20 deltagere med en kom-
munal betaling på f. eks. 10.000 + egenbetaling, som opkræves af 4H. Elelr der 
kan afholdes almindelig madskole, og kommunen kan stå for egenbetaling. Der 
skal tages stilling til, hvem der står for tilmelding og opkrævning af egenbeta-
ling. Det blev besluttet, at der afholdes en etnisk madskole i starten af sommer-
ferien. Line videresender mail fra 4H. 
 
4. Sundhedsråd fra Sundhedsrådet 
Per har fået positiv tilbagemelding fra AP, hvor man ønsker noget, som er års-
tidsrelevant. Det aftales, at Curt og Bente lægger ud med f. eks.  radiatortermo-
stater og tøjtørring 1. uge i januar. Per kontakter igen AP og mailer videre. 
 
5. Rådighedsbeløb til pensionister (Nils) 
Nils oplyste, at der er to rådighedsbeløb: 
Førtidspension før 1.1.2003 og folkepensionister: 5.124 for enlige og 7.551 for 
par. 
Førtidspension efter 2003: 2.800 for enlige og 5.600 for par.  
 
6. Sager i høring 

• Mad til beboere i plejecenter og koncept for café i sundhedshus 
• Udmøntning af sundhedspuljen 2013 
• Udmøntning af økonomiaftalen 2013 mellem kommunerne og regerin-

gen på sundhedsområdet 
Der blev ikke udarbejdet høringssvar. 
 
7. Eventuelt 

- Henvendelse fra Albertslund KOL-forening sættes på næste møde. 
- Gå 1 ton planlægges som hovedregels sidste søndag i maj, med min-

dre det er pinse. Sundhedsrådet tilslutter sig dette.  
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