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Forum: Sundhedsrådet 
Tid: Mandag den 12. november 2012 kl. 17.00-19.00 
Sted: Mødelokale 129, Rådhuset, blok A, stuen 

Deltagere: Bente Pedersen (til 18.30), Birgit Hauer, Curt Gotthard, Faouzia Jo-
hannsen, Hugo Pedersen, Lars Bertelsen, Line Kristensen, Max 
Glud, Nils Jensen og Per Gustafsson.  

Afbud/ 
fraværen-
de: 

 

Referent: Børge Alstrup 

 
 
 
0.    Velkomst til Faouzia Johannsen og præsentationsrunde  
Faouzia blev budt velkommen og medlemmerne præsenterede sig. 
 
1. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde 
Dagsorden og referat godkendt. 
. 
 
2. Albertslunder-invitationer / sommercamp 
Birgit orienterede. Der er tanker om samarbejde mellem foreninger og klub-
ber/SFO. Boligområder, børneområdet og idrætsområdet bør involveres. Birgit 
kontakter Morten Michaelsen i KFF.  
 
3. Siden sidst. Orientering og evt. opfølgning 

• Ældrerådets workshop 26.9. 
• Temamøde om plejecenter og sundhedshus. 

Per og Max orienterede fra Ældrerådets workshop. Der er ikke udsendt referat 
fra arrangementet endnu.  
Temamøde om plejecenter og sundhedshus havde flere deltagere fra rådet. Der 
kom mange relevante og brugbare input på temamødet.  
 
4. Folderen skal endelig godkendes og lægges på hjemmesiden 
Folderen blev godkendt med små justeringer. Yderligere rettelser skal sendes, 
så folderen kan blive trykt.. 
 
5. Sundhedsråd fra Sundhedsrådet 

• Videregivelse af forskellige sundhedsråd med personlig vinkling (Per vil 
tale med AP) 

• Alle bedes overveje hvilket sundhedsråd, de selv vil fremhæve 
• Personalebladet i kommunen vil gerne modtage indlæg. 

Rådet foretrækker interview i stedet for selv at skrive indlæg i AP. Journalistisk 
artikel giver større opmærksomhed. Per har endnu ikke haft kontakt med AP. 
Personale”bladet” Pippet (som kun findes elektronisk) kan også benyttes. 
Følgende emner nævnes som eksempler: 

• Lufte ud/indeklima 
• Lys 
• Sundhedsformidlere 
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• Radiatorthermostater, som selv lukker ved udluftning. 
Der arbejdes videre med ideen. 
 
6. Rådighedsbeløb til pensionister (Curt) 
Nils lovede at undersøge, hvad rådighedsbeløbet er i øjeblikket.  
 
7. Kommende aktiviteter 
Her blev drøftet madskoler og Line orienterede:  
Medlemskab af 4H koster 150 kroner. Det kunne være egenbetaling for mad-
skole. Der kan være ca. 20 børn på et hold, og det vil være passende at gen-
nemføre i sommerferien 2013. Udgiften for Sundhedsrådet vil være ca. 6.000. 
Line går videre sammen med Max og Hugo. 
Line nævnte også en aktivitet fra Dansk Idræt kaldet skolecross. 
Bente har fået henvendelse fra Rumlerikkerne. Bente søger yderligere oplys-
ninger. 
 
8. Eventuelt 
Intet under dette punkt.  
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