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Forum: Sundhedsrådet 
Tid: 17. september 2012 kl. 17.00-19.00 
Sted: Mødelokale 129, Rådhuset, blok A, stuen 

Deltagere: Bente Pedersen (til 18.30), Birgit Hauer, Curt Gotthard, Hugo Peder-
sen, Lars Bertelsen , Max Glud, Nils Jensen og Per Gustafsson.  

Afbud/ 
fraværen-
de: 

Bayram Cift og Line Andersson  

Referent: Børge Alstrup 

 
 
 
1. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde 
 
Vedr. dagsorden: Under pkt. 6 drøftes mødedatoer i 2013, og pkt. 6 drøftes 
først af hensyn til Bente. Referat godkendt. 
. 
 
2. Albertslunder-invitationer 
 
Udsat.  
 
3. Sundhedsrådets offentlighedsstrategi 

 Sundhedsrådets pjece (videresendes i særskilt mail) 
 Sundhedsrådets præsentation på hjemmeside 

 
Der er enkelte rettelser til pjecen. Forvaltningen foretager rettelser og får pjecen 
trykt. 
Der er også rettelser til hjemmesiden, hvor enkelte telefonnumre er forkerte. 
  
 
4. Sundhedshus/plejeboliger (KB-sag) 
Birgit orienterede om den politiske beslutning om opførelse af plejecenter og 
sundhedshus. 
 
5. Ældrepolitik (KB-sag) 
Der er inviteret til workshop om ældrepolitik. Birgit kan måske ikke deltage, så 
det aftales, at Max deltager i stedet for Birgit. 
 
6. Kommende aktiviteter, herunder Indeklima (jf. referat fra sidste møde) 
Der drøftes indeklima, herunder især skimmelsvamp og generelt. Det overvejes, 
om det skal være en folder eller hellere en journalistisk artikel i AP. Der kunne 
tænkes en række artikler om forskellige sundhedsemner. Per kontakter AP for 
at afklare, om AP er interesseret, og alle overvejer emner til ”Sundhedsrådet 
anbefaler” eller ”Moderne livsstil – din hverdag”. Drøftes igen på næste møde. 
Birgit kontakter Line om der kan afholdes madskole i efterårsferien, eller det 
skal udskydes til næste år. 
I forbindelse med budgetaftalen (vedhæftes referatet) for 2013 er der tanker om 
sommercamp 2-3 uger for børn i klubber og SFO’er. Tanken er, at børnene 
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samles på Albertslund Stadion. Dette kan evt. kombineres med foreningsind-
sats i perioden. 
Der er også igangværende overvejelser om skolemad, herunder forsøg på Ege-
lundskolen i samarbejde med Københavns Madhus. 
 
Kommunalbestyrelsen har godkendt mødekalenderen for 2013, hvor der også 
er forslag til mødetidspunkter for sundhedsrådet. Rådet godkendte følgende 
møder i 2013: 
Mandag den 11.2. 2013, mandag den 8.4.2013, torsdag den 6.6. 2013, tors-
dag den 12.9. 2013 og mandag den 4.11. 2013, alle kl. 17.00-19.00. 
 
7. Eventuelt 
Curt spurgte, om der er regler for, hvilket rådighedsbeløb pensionister skal have 
til overs, når de faste udgifter som husleje m.v. er betalt. Ingen kunne svare 
umiddelbart. 
Det blev oplyst, at Netværkshuset på Damgårdsvej lukkes i 2013. Der udtrykkes 
bekymring for, om man kan finde et andet sted til aktiviteten. 
  


