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Forum: Sundhedsrådet 
Tid: 11. januar 2012 kl. 17.00-19.00 
Sted: Mødelokale 129, Rådhuset, blok A, stuen 

Deltagere: Bente Pedersen, Birgit Hauer, Curt Gotthard, Lars Bertelsen og Per 
Gustafsson. Som gæster Line Andersson og Hugo Pedersen 

Afbud: Bayram Cift, Nils Jensen og Max Glud 
Referent: Børge Alstrup 

 
 
 
1. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde 
 
 Dagsorden og referat blev godkendt. Markedsføring af sundhedsråd sættes på 
dagsordenen for næste møde. 
 
2. Drøftelse af aktiviteter I 2012  

 Albertslunderinvitationer 
 Rumlerikkerne 
 Madskole 
 Get moving 
 Evt. Kultur på tværs 

 
Bilag: Forslag til revideret skrivelse om albertslunderinvitationer og tilmeldings-
skema  til udsendelse. 
 
Albertslunderinvitationer 
Forslag til skrivelse og tilmeldingsskema blev drøftet. Vedr. mulighed for tilskud 
var der enighed om, at tilskud kan søges til nødvendige udgifter til materialer, 
transport m.v., men ikke til løn til instruktør o.l. Der skal også stå, at sundheds-
rådet ikke er ansvarlige for aktiviteterne, men bevilger evt. nødvendige udgifter 
og i øvrigt står for formidlingen. Tilmeldingsfristen skal justeres, da der skal væ-
re mulighed for at trække sin tilmelding, hvis der ikke bevilges tilskud som an-
søgt. I tilmeldingsskemaet skal indføjes ”madpakke” i rubrikken: ”Skal børnene 
medbringe …”. Feltet ”Ønskes der tilskud …” ændres til ”Ansøges der om til-
skud …”. Endelig skal skemaet også underskrives: Venlig hilsen – Sundhedsrå-
det. Birgit og Børge gør skema færdig til udsendelse snarest. 
 
Rumlerikkerne 
Der er indgået aftale og udsendt invitationer til folkeskolerne og Albertslund Lil-
leskole. Det aftales, at der også sendes til Brøndagerskolen. 
 
Madskole 
Det koster 495,- pr. barn for 5 dages madskole inkl. madvarer. Heraf er 150,- 
kontingent til 4H. Hold kan være på 15-20 afhængig af skolekøkken. Rådet be-
slutter at afsætte 10.000 til 1 madskole. Hugo undersøger om skolekøkken på 
Herstedøster er velegnet. Line kontakter Landbrugsrådet og AP med henblik på 
omtale. 
 
Get moving 
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Det er aftalt, at initiativet er rettet mod udskolingen. Line indhenter skriftligt til-
bud. Derudfra tages der stilling til omfang og placering. 
 
Kultur på tværs 
Integrationsrådet planlægger en International kulturdag på Birkelundgård den 
9.6.12 fra kl. 10. Sundhedsrådet vil gerne medvirke, men afventer nærmere om 
dagen, inden indhold besluttes. 
Per oplyser, at ”Albertslund Musik- og dansefestival” planlægges afholdt den 
16.9., ligeledes på Birkelundgård. 
 
 
3. Orientering om Sundhed på dit sprog 
 
Bilag:   

 Orientering til Integrationsråd om etniske sundhedsformidlere 
 Stikprøveundersøgelse  

 
Med udgangspunkt i det tidligere Sundhedsråds og Integrationsråds  beslutning 
og initiativ er der sammen med en række andre kommuner etableret et korps af 
sundhedsformidlere med anden etnisk baggrund end dansk. De to papirer er en 
slags statusrapport, der skal opfattes som en orientering til rådet og lidt reklame 
for sundhed på dit sprog. Det aftales, at der inviteres en sundhedsformidler til et 
kommende møde i sundhedsrådet med henblik på at høre mere om tilbud fra 
sundhedsformidlerne. 
 
4. Planlægning af kommende møder 
 
Bilag: Politisk mødekalender. Udleveres på mødet. 
 
Der blev aftalt følgende møder i rådet for resten af 2012: 
 
Torsdag den 9.2. kl. 17-19 
Torsdag den 19.4. kl. 17-19 
Torsdag den 7.6. kl. 17-19 
Mandag den 3.9. kl. 17-19 
Mandag den 29.10. kl. 17-19 og 
Mandag den 3. 12. kl. 17-19. 
 
5. Eventuelt 
 
Intet under dette punkt 


