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Forum: Sundhedsrådet 
Tid: 19. april 2012 kl. 17.00-19.00 
Sted: Mødelokale 915, Rådhuset, blok C, 2. sal 

Deltagere: Birgit Hauer, Curt Gotthard, Lars Bertelsen, Max Glud og Per 
Gustafsson.  

Afbud/ 
fraværen-
de: 

Bente Pedersen, Bayram Cift, Hugo Pedersen, Line Andersson og 
Nils Jensen  

Referent: Børge Alstrup 

 
 
 
1. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde 
 
Dagsorden og referat godkendt. 
. 
 
2. Orientering om og af etniske sundhedsformidlere 
 
Rådet har tidligere udtrykt ønske om en sådan orientering, og der er indgået af-
tale med Zöhre Demir ansat her i kommunen, og Manicia Lina ansat i Hvidovre, 
som vil orientere om uddannelse til og arbejdet som etnisk sundhedsformidler. 
Efter deres indlæg bliver der mulighed for spørgsmål og drøftelse. 
 
Zöhre og Manicia orienterede om sundhedsformidlerordningen, uddannelsen og 
arbejdet. Det handler om formidling af viden om sundhed og især om at møde 
borgerne på niveau og ”hvor de er” og der hvor de kommer. Efter oplægget var 
der en række konkrete spørgsmål og en mere dybdegående drøftelse. 
 
3. Albertslunderinvitationer 
 
Det er aftalt, at der om fornødent skal prioriteres i anvendelsen af bevillingen på 
25.000 blandt de indkomne invitationer. 
Der er imidlertid kun kommet to invitationer ved fristens udløb. Rådet må drøfte, 
hvad der videre skal ske. 
 
Bilag: Tilmelding fra AIF Gymnastik og fra SF og A er vedhæftet. 
 
Der er kommet to tilmeldinger. Det aftales, at der udsendes en mail til alle for-
eninger m.v., hvor der bedes om evt. eftertilmelding, men svar under alle om-
stændigheder, så man kan se, at mailen er nået frem. Hvis der kommer 5 eller 
flere tilmeldinger gennemføres Albertslunderinvitationer, ellers aflyses. Birgit la-
ver forslag til tekst.   
 
4. Grøn Dag – Sund Dag 28.4. kl. 10.00-14.00 

 Pjece 
 Bevægelseskuffert 
 Skuespiller 
 Andet? 
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Der deltager 3 fra sundhedsrådet, og forvaltningen forventer to deltagere. (Ef-
terstående kan det oplyses, at forvaltningens medvirken er tvivlsom af personli-
ge årsager.) Det aftales, at invitationen til Grøn Dag – Sund Dag sendes ud af 
forvaltningen (er sket). Det aftales, at der skal være 5 stole og Flip Over til for-
slag fra borgerne. 
 
5. Fritidspas 
 
Efter aftale på sidste møde sættes dette punkt på dagsordenen. Sundheds-
gruppen planlægger at indstille til politisk godkendelse, at der afsættes 85.000 i 
2012 til fritidspasordning i Albertslund. 
 
Punktet blev udsat af tidsmæssige grunde. 
 
6. Markedsføring af sundhedsrådet 
 
Sættes på dagsordenen efter aftale på sidste møde. 
 
Bilag: Se mail fra Curt og senere Bente om pjece 
 
Curts tekstforslag til pjece blev gennemgået. Det blev aftalt, at der skal billeder 
med af rådets medlemmer, selv om det ikke nås til Grøn Dag - Sund Dag. Det 
skal også tydeliggøres, hvem der repræsenteres i rådet og formålet med sund-
hedsrådet skal stå for sig selv.  
Det blev aftalt, at Curt og Birgit arbejder gør teksten færdig og forvaltningen 
hjælper med billedmateriale og sørger for trykning af mindre oplag. 
  
7. Øvrige aktiviteter i 2012 
 
Hvordan går det med de planlagte indsatser i øvrigt? 

 Madskole 
 'Kultur på tværs' 9. juni 
 Gå 1 ton 10. juni 
 Store cykeldag 10.juni 

 
Hugo har undersøgt skolekøkkenforholdene på Herstedøster Skole. Der er to 
skolekøkkener hver med plads til 8 gruppe, så det er velegnet til madskole. 
 
Birgit, Hugo og evt. Max deltager i Kultur på tværs. Hugo deltager i Gå 1 ton. 
 
8. Eventuelt 
 
Intet under dette punkt 


