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Forum: Sundhedsrådet 
Tid: 7. juni 2012 kl. 17.00-19.00 
Sted: Mødelokale 129, Rådhuset, blok A, stuen 

Deltagere: Bente Pedersen, Birgit Hauer, Curt Gotthard, Hugo Pedersen, Line 
Andersson, Max Glud, Nils Jensen og Per Gustafsson.  

Afbud/ 
fraværen-
de: 

Bayram Cift og Lars Bertelsen 

Referent: Børge Alstrup 

 
 
 
1. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde 
 
Dagsorden og referat godkendt. 
. 
 
2. Evaluering af deltagelsen i Grøn dag – sund dag på materialegården 
 
Max orienterede om Grøn Dag – Sund Dag, som blev et godt arrangement 
trods vejret. Planche til idéer var placeret lidt langt væk. Folder blev godt mod-
taget. Der kunne godt bruges flere præmier. Bør være en tradition, at sund-
hedsrådet deltager. 
 
3. Evaluering af Albertslunderinvitationer 
 
Albertslunderinvitationer blev aflyst på grund af for få tilmeldinger. Idéen bør ta-
ges op igen, måske med anden indfaldsvinkel og anden henvendelsesmåde og 
efterfølgende formidling. Tages op igen på næste møde for videre drøftelse, 
herunder evt. fordeling af personlige henvendelser.   
 
Madskole tænkes dog fortsat arrangeret i 2012. Tiden er nu forpasset i forhold 
til sommerferien, men det kan nås til efterårsferien. Line arbejder videre med ar-
rangementet, hvor der opereres med en mindre egenbetaling. Hugo vil også 
gerne deltage. Andre som har lyst? 
 
4. Sundhedsrådets pjece  
 
Pjecen blev omdelt. Det blev nævnt, at bagsiden mangler afslutning – f. eks. 
hjerte. Birgit reivderer pjece, hvorefter der skal trykkes et antal til ABC (50), 
idrætsområdet (30), lægerne (20-30?) mv. Skal endvidere ligge på hjemmesi-
den. 
 
5. Drøftelse af idéer fra etniske sundhedsformidlere  
 

 Biblioteker som arrangør af foredrag og som åbent mødested for f.eks. 
’nyt om spædsbørnspleje’.  

 Svømmehal og motionscentre kan reservere tidsrum, som forbeholdes 
kvinder. 

 Kan vi medvirke til at skaffe kontakter og muligheder for møder 
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Der tages ikke umiddelbart yderligere initiativer. Medborgercenter Hedemarken 
foreslås inviteret ind til møde i sundhedsrådet for at orientere om aktiviteterne. 
Det aftales, at det skal forsøges at arrangere rådsmøde i medborgerhuset, og 
gerne også andre relevante steder eksternt. 
 
6. Arrangementer i den kommende weekend, som Sundhedsrådet også 

kommende år kan medvirke til Sættes på dagsordenen efter aftale på 
sidste møde. 

 International Medborgerdag lørdag 9. juni 2012 Kom til Birkelundgård kl. 

11-17. Dagen byder på et væld af spændende oplevelser og aktiviteter for 

både børn og voksne. Mød nye mennesker med forskellige baggrund og 

nationaliteter, og deltag i de forskellige aktiviteter som 38 forskellige organi-

sationer står for 

 Store Cykeldag i Albertslund søndag 10. juni 2012 Start kl. 10. Mødested: 

mellem Musikteatret (Bibliotekstorvet 1-3) og Rådhus Søen Borgmester 

Steen Christiansen sender deltagerne af sted og kører selv med noget af 

vejen, på den 17,8 km lange rute der slutter ved Badesøen 

 Årets Klimamarch: Gå-1-Ton søndag den 10. juni 2012 Mød op til afgang kl. 

10 fra Albertslund stadion. I år venter interessante og alternative oplevelser 

på tre Trampestier i hhv. Birkelundparken, Egelundsparken og Vestskoven. 

Det er primitive stier, der går på kryds og tværs inde i beplantningen. Man 

kan også gå ad en af de normale Gå-1-Ton ruter ud i Vestskoven. Du går – 

Vi nedsætter CO2-udledningen 
 
Det aftales hvem der deltager i de forskellige arrangementer.. 
  
7. Mødesag i høring 
 
Sagen er endnu ikke udsendt. Evt. kommentarer sendes til Birgit, som samler 
og udformer evt. høringssvar. 
 
8. Eventuelt 
 
Videoen fra Rumlerikkerne gennemses. Den må gerne få en mere fremtræden-
de plads på hjemmesiden. Børge orienterede om hjemtagelse af tilskud, som er 
både dyrere og mere besværligt end forudset. 
 
Max orienterede om henvendelser til diabetesforeningen om medicintilskud fra 
borgere, som er nervøse for at få et andet præparat end det de er vant til. Der 
kan være et problem både med sygesikringens regler (billigste præparat) og de 
kommunale regler om medicintilskud. 
 
De næste møder er 3. september og 29. oktober. 
 
Til næste møde er følgende dagsordenpunkter noteret: 

 Albertslunderinvitationer 
 Indeklima 
 ”Gå med i Vallensbæk” – evt. invitere en der kan orientere. 


