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Forum: Sundhedsrådet 
Tid: Mandag, den 8. april 2013 kl. 17.00 – 19.00  
Sted: Mødelokale 129, Rådhuset, blok A, stuen 

Deltagere: Bente Petersen, Birgit Hauer, Curt Gotthard, Hugo Pedersen, 
Faouzia Johannsen, Per Gustafsson. Gæst: Line Kristensen   

Afbud: Nils Jensen, Max Glud, Lars Bertelsen, Børge Alstrup  
Referent: Kathrine Bjerring Ho (vikar for Børge) 

 
 
 A. Beslutningspunkter 

 
 
1. Godkendelse af referat og dagsorden 
Referat og dagsorden blev godkendt. 
 
2. Sundhedsråd fra Sundhedsrådet 
• Hvordan gik det? 
Der er enighed om at artikelrækken i AP er en god synliggørelse af, hvad 
Sundhedsrådet står for, og hvad der arbejdes med. Indlægget i AP med Birgit 
og Per fik en masse rosende ord med på vejen. 
• Næste indlæg 
Det blev aftalt, at Hugo og Faouzia kontakter Jørgen Briegel med et indlæg til 
AP.  
 
Hugo er aktiv som frivillig kørestole-skubber for ældre beboere på Albo.   
 
Faouzia vil med sin baggrund som sundhedsformidler sætte fokus på sund mad 
og nøglehulsmærkede opskrifter fra Fødevarestyrelsen. Samtidig vil hun 
allerede nu reklamere for arrangementet ”Nøglen til sund smag”, som løber af 
stablen den 28. september, 5. oktober eller den 12. oktober på biblioteket.  
 
Curt har indledt samarbejdet med biblioteket, som gerne vil stille lokaler til 
rådighed for Sundhedsrådets arrangement i efteråret. Curt kontakter nu 
biblioteket for fastsættelse af den endelige dato. 
   
3. Madskole – videre planlægning 
Udkastet for samarbejdskontrakten mellem 4H Øst og Sundhedsrådet i 
Albertslund Kommune drøftes. På baggrund af disse drøftelser justeres 
samarbejdskontrakten.  
 
Der skal snarest træffes beslutning om i hvilken uge af sommerferien 
Madskolen skal foregå. Valget står mellem uge 27 og uge 32. Line vender 
tilbage med det endelige tidspunkt efter samråd med 4H Øst.     
 
Hugo og Per bekræfter sit tilsagn om at medvirke som Madskole-frivillig. 
 
Kontrakten blev underskrevet af Birgit umiddelbart efter mødet. Line fremsender 
kontrakten til 4H Øst. 
 
Herstedøster skole skal kontaktes på ny vedr. lån af skolekøkken.  
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4. Grøn Dag – Sund Dag 
Curt, Max og Bente deltager på dette års Grøn Dag – Sund Dag, som finder 
sted lørdag den 4. maj kl. 10 – 14. 
 
Planlagte aktiviteter: Væg til forslag/sundhedsråd og kastebod. Kasteboden 
opbevares af Agendacentret, som sørger for at den kommer frem på dagen. 
Max står for indkøb af materialer. Børge sørger for Post-it og tusser. 
 
 
5. Frivilligt socialt arbejde 
Statsstøtte til kommunen og kommunens anvendelse af midler. 
 
Sundhedsrådet ytrede ønske om en synliggørelse af fordelingen af §18-
bevillinger og afslag f.eks. på kommunens hjemmeside. Forvaltningen arbejder 
netop på en sådan løsning. Medarbejderressourcerne på området er dog de 
seneste år blevet beskåret, så området rummer mulighed for en opprioritering. 
Per nævnte at ansættelse af en frivilligkoordinator kunne være med til at styrke 
det frivillige foreningsliv i kommunen.   
 
Bilaget ”Svar på læserbrev i AP” blev drøftet. Sundhedsrådet ønsker en bedre 
indsigt i anvendelsen af det samlede §18-bloktilskud, og ikke blot kendskab til 
anvendelsen af midlerne i §18-puljen. Derfor besluttes det, at punktet frivilligt 
socialt arbejde skal på dagsordenen igen på næstkommende møde, der ligger 
den 6. juni 2013.   
 
Bilag: Svar på læserbrev i AP vedhæftes. 
 
 
6. Eventuelt 
 
Sundhedshus og plejecenter 
Birgit orienterede om de seneste udmeldinger i forbindelse med byggeriet af 
sundhedshuset og plejecentret. Man har været nødsaget til at foretage nogle 
justeringer i forhold til de oprindelige planer. Det har f.eks. været nødvendigt at 
fjerne plejeboligernes selvstændige altaner og skalere den fælles taghave ned.  
 
Sundhedsrådets pjece ”Grib Livet” 
Curt efterlyste flere pjecer bl.a. til ABC, men også til de forestående aktiviteter. 
Rådet ønsker, at få trykt 300 eksemplarer af pjecen. Forvaltningen sørger for at 
få trykt de ønskede eksemplarer, mens Sundhedsrådet reserverer penge til 
eventuelle udgifter forbundet med trykningen af pjecen.    
 
Besøg på Forebyggelsescenter, Nørrebro 
Faouzia minder om muligheden for at besøge forebyggelsescentret på Nørrebro 
den 30. april kl. 17-19. Formålet med besøget er at høre om, hvilke aktiviteter 
der foregår på forebyggelsescentret. Per vil gerne deltage, såfremt det er 
muligt. Faouzia giver Per en melding. 
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