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Referat 
Konstituerende møde i Ældrerådet 

 
Tid: Tirsdag den 22. august kl. 15.00-16.00 

Sted: Imaneq 34, Direktørens kontor 
 

Deltagere: 

Søren Joelsen, medlem 

Loritha Henriksen, medlem 

Laannguaq Lynge, medlem 

Bodil Karlshøj Poulsen, medlem 

Elias Heilmann, medlem 

 

Jesper Labansen, Stabschef 

Jill Hellesen, referent 

 

Dagsorden: 

1) Valg af formand og næstformand til Ældrerådet 

2) Eventuelt 

 

Referat: 

1a. Valg af formand og næstformand til Ældrerådet 

Velkommen. 

Direktør, Grethe Nielsen er i Danmark til ”grønlandske dage” i Aalborg. I hendes fravær deltager 

Stabschef, Jesper Labansen. 

 

Alle ældrerådets medlemmer er til stede. 

 

Følgende stiller op som formand: 

- Languaaq Lynge 

- Søren Joelsen 

Laanguaq ønsker at stille op som formand, da hun tidligere siddet som næstformand i Ældrerådet 

og ønsker at følge implementeringen af Ældrepolitikken til dørs. Hun vil have fokus på at 

Ældrerådet bør komme mere ud til de ældre borgere i hele Kommuneqarfik Sermersooq og at 

Rådet bliver mere synligt end i forrige valgperiode.  
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Søren Joelsen, ønsker at stille op som formand, da han mener at Ældrerådet har brug for nye input 

og ideer for at skabe bedre forhold for de ældre borgere i hele kommunen. 

 

Valgt til formand:  

- Laanguaq Lynge. Valgt med 3 ud af 5 stemmer 

 

Valgt til næstformand: 

- Søren Joelsen. Enstemmigt valgt 

2a. Eventuelt 

Ældrerådet ønsker et nyt møde ultimo september, hvor det nye Ældreråd får mulighed for at lægge 

en strategi for Rådets fremadrettede arbejde. På mødet i september skal de drøfte hvilke ønsker, 

mål og visioner de hver især har for det kommende arbejde i Ældrerådet. 

Forvaltning for Velfærd og Arbejdsmarked vil indkalde til et nyt møde i slutningen af september, 

samt sende invitation og dagsorden ud. 

Ældrerådet har under dette møde d. 22. august fået udleveret Ældrerådets vedtægter. 

Rådet har nu mulighed for at gennemgå vedtægterne forud for næste møde i september.  

 

Ældrerådet har ved mødet fået udleveret referatet fra forrige møde d. 14. august.  

Hvis ældrerådsmedlemmerne har tilføjelser eller rettelser til referatet bedes de melde tilbage til 

referenten senest fredag d. 25. august, hvorefter referatet offentliggøres på kommunens 

hjemmeside, sermersooq.gl. 

 

 

 


