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Referat fra debatmødet med politikere og best.repr. fra foreninger under Frivillig Samråd 
 
Til stede – Kjeld Bak – Socialdemokratiet, Peter Therkildsen – Venstre, Tore Müller –  
                                      Demokratisk Balance 
Samt – 
 
Karen Mikkelsen  Foreningen for førtidspensionister 
L Godtfredsen DH Mors 
Helene Kirk  Kvisten 
Charlotte Kristensen Frivilligkoordinator 
Anna Marie Jensen Dansk Blindesamfund 
Marie Andersen hjælper til A M Jensen 
Peer K Frederiksen Scleroseforeningen          
Inger Iversen          ” 
Hanne Fuglsang         ” 
Jens Peder Dalgaard Høreforeningen 
Viggo Rolighed                          ” 
Lissi Liljendal Øens Dagligstue 
Birthe Mark  Lungesagen Thy-Mors 
Inger Dengsø           ” 
Maja Pedersen Hjerteforeningen 
Poul F Pedersen          ” 
Ellen Weisbjerg Muskelsvindfonden 
Irene Godiksen Parkinsonforeningen 
 
FU medlemmerne – Erik Fuglsang, Gerda Kjær Hansen, Lass Godiksen, Alvilda Nielsen, 
                                 Ejvind Furbo, Bodil Øllgaard, Lilly Brøndum, Elly Bloch 
 
Erik Fuglsang som formand for Frivillig Samråd og ordstyrer bød velkommen til de 3 politikere 
samt de fremmødte foreningers bestyrelsesmedlemmer. 
 
Kjeld Bak indledte – mente at ”ældrebyrden” i stedet er en resurse. Den generation de tilstede- 
værende repræsenterer, har været med til at skabe dette samfund, er aktive i foreningsliv og 
fortsætter også fremover. Der er en mindre del der ikke er aktive. 
Nævnte den første sociallov i 30’erne hvor de der havde behov – fik hjælp, og nu er hjælpen blevet  
en ret, og det skal der gøres op med. Der skal være nye løsninger med omsorg og pleje ved hjælp af 
velfærdsteknologi. Fokus på at rekruttere frivillige – og kun i underholdningsøjemed. 
 
Peter Therkildsen – nævnte af Folkebladet har lavet en statistik hvor det nævnes at ”Kvinderne 
bestemmer”. Nævnte også socialreformen i 30’erne, og sagde – Hvordan udvikler vi velfærden. 
Vi har haft en velstandsfremgang, men det skal ikke være en sovepude. Vi bliver betegnet som et 
lykkeligt folk, men har en høj rate af selvmord. 
Nævnte Frivilligcentret, som vi i første omgang ikke blev godkendt til, men at kommunen har ansat 
frivilligkoordinator Charlotte Kristensen til at hjælpe foreningerne under Frivillig Samråd. 
Nævnte også at Morsø har etableret en Sundhedsprofil, og i den forbindelse også Sundhedscentret. 



hvor borgerne kan visiteres til. Det ny afklaringscenter i Ø Jølby, Det palliative Team - idet  
hospicet i Skive er langt fra Mors. 
 
Tore Müller – erindrede om at han er en del af et nyt parti, idet der trængte til at tavlen blev vasket 
ren, og -  partiet står for debat og dialog. 
De sidste 4 år i Socialudvalget har været hårdt. Man ville ikke røre ved kvalitetsstandarder og 
service, og hvis vi skal have et Frivilligcenter skal politikerne lave rammer, og de midler der er til 
rådighed, skal måske flyttes om på, da der ikke bliver flere penge til området. 
Der er i kommunen en udviklingsafdeling og en fondraiser som må kunne bruges af frivillige. 
Frivilligmidlerne kunne lægges sammen fra de forskellige områder og bruges anderledes ved 
omfordeling. 
 
Kjeld B fastslog at frivillige er frivillige – og skal ikke være bundne, men have nogle gode rammer.  
Nævnte at ensomhed er et problem. Tidligere var der et fint netværk blandt folk og en udbredt 
hjælpsomhed. 
Peter Th. pointerede at de frivillige ikke skal løse opgaver som samfundet skal tage sig af.  
Nævnte forskellen mellem byer og landområder i f. t. netværk. Vi får flere ældre og vi skal 
bibeholde en tryg alderdom. 
Tore M opfordrede til at de fremmødte som er den ældre generation, hjælper politikerne. 
 
Erik Fuglsang indskød i f. t. det tidligere nævnte, at hver 4. dansker bor alene, og tilføjede at 
sundhed også er en meget vigtig ting. 
 
Peter Th. nævnte at folk i dag tilsyneladende er parat til selv at købe de tekniske hjælpemidler som 
de har behov for. 
Tore M mente at hans generation har en ”sjov” måde at opfatte, hvilken hjælp man har ret til. 
Erik F nævnte at 32 % af befolkningen på Mors tjener over 600.000 kr. om året, hvortil  
Tore M nævnte at 25 % af Mors’ befolkning er på overførselsindkomst. 
En af deltagerne pointerede at når vi skal være længst muligt i eget hjem, skal vi også sørge for den 
hjælp der er behov for. 
En anden deltager nævnte at der i Hvidbjerg er brugt 2.000 frivilligtimer bl. a. i forbindelse med 
ældreidræt. Roste rehabiliteringen på Strandgården som er til stor gavn uanset hvor hårdt man er 
ramt af sygdom. 
 
Charlotte Kristensen benyttede lejligheden til at præsenterer sig. 
 
Lass Godiksen pointerede, at med hensyn til § 18 midlerne er der ikke så mange foreninger der får 
del i dem. Skovparken skal være et Frivilligcenter, og folk udenfor Nykøbing kan ikke komme til 
Nykøbing uden at skulle betale selv, og med hensyn til bybussen, er der ikke stoppested ved 
Skovparken, og opfordrede til at der etableres et stoppested. 
At tilgængeligheden skal sikres ved nybyggeri – skal bygges så folk kan være selvhjulpne.  
Ved Kunstmuseet er der ikke mulighed for kørestolsbrugere, til at komme ind. 
Peter Th. pointerede at vi stadig har et velfærdssamfund, selvom der skal laves andre regler. 
Nævnte sygeplejerskeklinikken på Støberigården, hvor man også kan komme om søndagen, 
som en god løsning.  
Omkring Strandgården – vil vi gerne have flere brugere udenfor Morsø, i forhold til økonomien.    
Kjeld B nævnte at velfærdsteknologien en nødvendighed, da der kommer til at mangle varme 
hænder.      



I forhold til hjemmehjælp, er det vigtigt at borgerne bliver trænet i at være selvhjulpne – og dette 
bliver højt prioriteret. 
Tore M udtalte, at man arbejder på at gøre tilgængeligheden bedre. 
Der var et indlæg omkring de få busser der er til og  fra Nykøbing. 
Der var også en snak om Perlen, som kommunen nu er parat til at støtte, men ikke som i tidligere 
omfang.  
Robotstøvsugning blev nævnt som et debatemne i relation til fremtiden. 
Der var også en runde omkring de der selv har råd til diverse hjælpemidler, og de der skal have 
økonomisk hjælp til samme. 
Morsø kommune mister 200 borgere hvert år – fraflytning/dødsfald, hvilket giver 10 mio. kr. i 
mindre tilskud fra staten, fordi tilskuddet er på 50.000 kr. pr. person, og disse 10 mio. kr. skal så 
findes i budgettet. 
Der var et indlæg omkring markedsføringstilskud til Jesperhus på 1,7 mio. kr. pr. år. 
Et spørgsmål på – Hvor mange varme hænder kan man få for de ble’er der købes til Støberigården – 
Peter Th. nævnte også den ½ % i skattestigning giver 14 mio. kr., så derfor beslutningen om 
skattestigningen i stedet for yderligere forringelser. 
 
De 3 politikere fremførte deres afsluttende bemærkninger 
 
Kjeld B oplyste at der er en fælles indkøbsordning på ble’er  
Vi bliver 300 personer mere over 60 år indenfor de næste år, og vigtigt at vi fokusere på netværk  
i forhold til ensomhed m.m. 
Afklaringscentret med genoptræning, så borgerne bliver bedre i stand til at hjælpe sig selv. 
 
Peter Th. takkede de frivillige for den indsats de gør. Vil gerne have sygeplejersker og læger til at 
besøge borgerne i eget hjem. 
 
Tore M – pointerede at vi skal passe på at vi ikke mister værdigheden, og opfordrede de frivillige  
til at holde politikerne fast på.  
Skal Frivilligcentret forblive her i Skovparken – er der plads nok.  
Ønsker at pulje alle de frivilligmidlerne der er. 
Bedre adgang til markedsføring og fondraising. 
 
Erik takkede politikerne samt de fremmødte foreningsfolk, for en god og levende aften. 
 
For ref. Elly Bloch   


