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Forum: Sundhedsrådet 

Tid: 17/3 2014 

Sted: Stadion – Albertslund idrætsanlæg 

Deltagere: Birgit Hauer, Nils Jensen, Bente Pedersen, Curt Gotthard, Per 

Gustafsson, Faozia Johannesen.  

Afbud: Max Glud, Hugo Pedersen, Lars Bertelsen, Line Kristensen  

Referent: Julie Kvetny Jakobsen 

 
 
1. Godkendelse af referat og dagsorden 
Referatet blev godkendt.  
Rækkefølgende på dagsordenspunkterne blev ændret.  
Punkt 4 i dagsordene:  Opfølgning på borgerhenvendelse vedrørende slik/søde 
sager i idrætslivet udskydes til næste møde i Sundhedsrådet.  
 
2. Oplæg om Jump Food – Et projekt om sund mad i idrætslivet/ Pia 

Sørensen. Stadion Caféen.  
Pia holdt et inspirerende oplæg, hvor hun blandt andet fortalte om  hvordan 
caféen  arbejder sammen med Københavns Madhus, henter hjælp hos 
Stadions sundhedsambassadører og arbejder med caféen indretning, så alt 
omkring caféen signalerer sundhed.  
 
Der blev spurgt til om maden på de store håndbold-  og fodboldstævner kunne 
være sundere. Mette og Julie bringer opfordringen videre.  
 
3. Udskydelse af Rumlerikkernes forestilling 
Bente kontakter  Rumlerikkerne og finder ud af om der er mulighed for at 
afholde en forestilling i maj. Julie hjælper med kontakt til skolerne etc.  
 
4. Deltagelse på Grøn Dag 
Der var stemning for at deltage på Grøn Dag med en skydebod, som man 
tidligere har haft succes med. Derudover skal det være mulighed at aflevere 
postkort med gode sunde ideer. 
Per forslog at man lavede en aktivitet omkring mental sundhed. Forslaget 
gemmes til næste år.   
Bente, Curt og Faouzia deltager. Julie  sender en opfordring til de nye 
medlemmer af Sundhedsrådet om at deltage på Grøn dag. Bente er 
kontaktperson og står for indkøb af præmier. Julie kontakter Helene fra Agenda 
centret og sørger for at der er skydebod, borde, stole, Sundhedsrådets pjecer 
og postkort til gode ideer.  
 
5. Udskydelse af Rumlerikkernes forestilling 
Bente kontakter Rumlerikkerne og finde ud af om der er mulighed for at afholde 
en forestilling i maj. Julie hjælper med kontakt til skolerne etc.  
 
6. Videreformidling af Sundhedsrådets arbejde 
Birgit havde lavet en beretning som blev godkendt med ros fra Curt. 
Beretningen sendes ud til det nye Sundhedsråd og tages op på næste møde.  
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7. Aktueller sager fra Kultur-, Bevægelses- og Sundhedsudvalget 
Kriterier for Sundhedspuljen: 
 Det er besluttet at statens forebyggelsespakker skal prioriteres, og at 
sundhedspuljen derfor skal gå til aktiviteter inden for pakkernes formål. I 2014 
er det alkohol og rygning. I 2015 er det kost, motion og mental sundhed. 
Aktiviterne vil løbende blive sat på Sundhedsrådets dagorden.  
 
Mulighed for at bruge idrætsfaciliteterne mellem jul og nytår: 
Hvis man har et særligt behov f.eks. en konkurrence har man mulighed for at 
træne. Sundhedsrådet bakker op om muligheden for at bruge faciliteterne i 
ferierne.  
 
Justering af de frivillige folkeoplysende foreningers medlemstilskud: 
Sundhedsrådet ønsker ikke at følge op på sagen, men vil gerne orienteres om 
det videre forløb.  
 
8. Eventuelt. 
Mette uddelte høringsmateriale vedrørende folkeskolereformen til 
Sundhedsrådet. Høringsperioden slutter den 4/4. Kommentarer sendes til Birgit 
senest den 2/4. Julie kan hjælpe med at lave et samlet høringsvar.  
 
 
Næste møde i Sundhedsrådet er den 30/4. Tid, sted og dagsorden fremsendes.  
 
 
 


