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Forum: Sundhedsrådet 
Tid: 9. februar 2012 kl. 17.00-19.00 
Sted: Mødelokale 915, Rådhuset, blok C, 2. sal 

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

Afbud: Bayram Cift, Hugo Pedersen, Line Andersson og Nils Jensen  
Referent: Børge Alstrup 

 
 
 
1. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde 
 
Under pkt. 4 tages mødesag om samarbejdsprojekt med Region Hovedstaden 
og Glostrup Hospital. 
. 
 
2. Drøftelse af aktiviteter I 2012  

 Albertslunderinvitationer 
 Rumlerikkerne - opsamling 
 Madskole 
 Get moving 
 Evt. Kultur på tværs 
 Grøn Dag – Sund dag. Aktivitet? 

 
 Albertslunderinvitationer: Intet 
 Rumlerikkerne: Stor succes – også omtalen i AP Der var problemer 

med deltagelse om onsdagen. Det skal vi huske at være opmærksom-
me på fremover. Filmen som blev optaget søges placeret på fremtræ-
dende plads på hjemmeside. Der er planer om at lave ny forestilling. 

 Madskole: Birgit mailer til Line. 
 Get moving: Evt. airtrack i forbindelse med Badesøen – udendørs? 
 Evt. Kultur på tværs: Birgit mailer til Bayram. 
 Grøn Dag – Sund Dag: Afholdes 28.4.12 kl. 10-14. Max, Per og Curt 

kan deltage. Aktiviteter: Evt. låne bevægelseskuffert fra BUF (bevægel-
sesstrategien). Børge undersøger. Overveje folder m. billeder af rådets 
medlemmer. Forslag til folder mailes til alle og indholdet skal bl.a. om-
handle vedtægter, medlemmer, arbejdsområder m.v.Fremlægge Al-
bertslunderinvitationer i foreløbig udgave. Evt. kontakte Rumlerikkerne 
mhp. at få en skuespiller til at deltage (Bente). Lade borgere skrive for-
slag/ønsker til sundhedsrådet på tavle eller væg. 

 
 
3. Idrætsworkshop 1. februar  
 
Per og Bente refererede fra Idrætsworkshop. En idé herfra kunne være at ud-
styre forskellige steder af interesse langs stierne i Albertslund med scannings-
billede, så man via mobil kunne hente oplysninger om lokaliteten eller genstan-
den. Også ønske om at en motions- eller løberute blev oplyst ved vintertide. En 
tredje idé var fritidspas på tværs af foreningere. Rådet ønsker at få notat med 
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opsamling fra workshoppen og vil gerne inviteres med ved lignende lejligheder 
fremover. 
 
4. Høring om sundhedshus 
 
Bilag: Opsamlingsnotat fra seminar om sundhedshus  vedhæftes. 
 
Mødesag er tidligere udsendt tilrådet. Birgit laver høringssvar på mødesag om 
samarbejdsprojekt. 
  
 
5. Henvendelse fra Dansk cyklistforenings lokalafdeling om Store cykel-

dag søndag 10. juni 
 
Store cykeldag den 10.6.12 blev omtalt. 
 
 
6. Eventuelt 
 
Bo Vest igangsætter en afprøvning af radiostyrede thermostater på varmeappa-
rater, som selv lukker, når vinduet f. eks. åbnes (living eco thermostater). 
 
Fritidspas sættes på dagsordenen til næste 
Markedsføring af sundhedsrådet sættes også  på dagsordenen til næste møde. 
Endvidere er der afbud fra Per Gustafsson til næste møde. 


