Guldborgsund Ældreråd

Referat af ældrerådsmøde 11. april 2022.
Afbud : Jane og Sten
Udvalget for Ældre og Omsorg: Holder påskeferie.
Deltagere : Inge – Lise, Birgit, Bent, Jan, Lars, Ebbe, Peter, Conni og Erik

I. Bodil Pedersen Centerchef for Socialområdet: Introduktion til visitation, lovgivning
m.m.
Bodil gav en god gennemgang af teori ( love og paragraffer ) og hvordan det i praksis
foregår ved ansøgning og visitation m.v. hos borgerne.
II. Ida Byrge Sørensen Centerchef for Sundhed og omsorg: Ida vil fremlægge oplæg til
høring om aktiviteter til plejecentre.
Ida Gav ældrerådet en orientering om formål og grundlag for den indstilling, som er
forelagt til høring for aktiviteter på plejecentrene.
III. Godkendelse af dagsorden 11. april 2022.
Godkendt med en enkelt tilføjelse
IV. Godkendelse af referat fra 14. marts 2022.
Godkendt
V. Indlæg/orientering om ikke afsluttede sager.
a)

Forretningsudvalget var til en times dialogkaffe om godt samarbejde med Bodil
Pedersen og Myndighedsledelsen Rikke Mørkeberg Rasmussen den 24.02.2022,
generel snak om samarbejde og orientering, Rikke vil gerne deltage i en af vores
møder i fremtiden.

b)

Tilrettelæggelse af møder i fremtiden Gitte Aagård Folkesundhed, Thea Hass
borgerrådgiver, Rikke Mørkeberg visitation, Torben Nielsen budget orientering.
Beslutning tages efter sommerpausen, dog således at budgetorientering planlægges
til maj-mødet

c)

Orientering om nye lokaler til ældresagen.
Flere af ældrerådets medlemmer har deltaget i møder vedrørende lokale på
Skovalleen. Det ser ud til, at de økonomiske midler kan findes dels i
Folkeoplysningsudvalget, dels på ældreområdet. Der forventes stillingtagen ved det
kommende møde i Ældre og Omsorgsudvalget. Sagen tages til efterretning.

d)

Nyborg Strand aftale kørsel, afgørelse af stemmer til repræsentantskabsmødet.
Kørsel er aftalt. Ældrerådet har 3 stemmer.

e)

Kort møde med Udvalget for Ældre og Omsorg, den 27. april fokus punkter til
gennemdrøftelse.
Ældrerådet fremsender drøftelsespunkter og ældrerådet deltager.

f)

Høring drøftelsessag fremtidens aktivitetsmodel på Plejeområdet uden
bevillingsmæssige konsekvenser.
Der er nedsat en ad hoc gruppe (Inge – Lise, Conny, Jane og Bent ), som
udarbejder forslag til høringssvar inden 8. maj 2022. Endeligt svar afsendes senest
12. maj 2022.

g)

Klippekortsordningen.
Ældrerådet efterlyser en afklaring af hvad der sker med de ikke anvendte midler til
klippekortordningen fra 2021.

h)

Svar fra trafiksikkerhedsrådet samt vores vedtægter.
Der er ikke kommet svar vedrørende vor deltagelse i trafiksikkerhedsrådet.
Vedtægter afventer april-mødet i byrådet, hvor vedtægterne forventes godkendt af
byrådet.

VI

Orientering fra formanden:

a) 16. maj. Ida Byrge Sørensen: Introduktion til emnerne udvikling, uddannelse,
genoptræning samt information om Center for Hjerneskade og Rehabilitering.
Det undersøges om Torben Nielsen kan give en økonomiorientering på maj – mødet.
Hvis det kan lade sig gøre udskydes Idas indlæg til august, kan det ikke lade sig gøre
holder vi fast i Idas tilbud.
b) Ad – hoc udvalg nedsat vil gerne fortsætte med forberedelse til en strategisk arbejds- /
forventningsplan for hele vores valgperiode.
c) Vores bidrag til information ved indflytning til plejecentre fremsendte kommentarer.
Korte kommentarer er fremsendt til administrationen.
d) Kursus i ledelse af ældrerådsarbejde 21-3. arrangereret af Dansk Ældreråd.
Det var lidt tyndt i forhold til, at de fleste har deltaget i ledende funktioner.
e) Invitation til fælleskøkkenet tirsdag den 3. maj. Ældrerådet deltager med 8 personer.
f) Kontakt fra flere klubber, Nysted Kicki Bech samt Væggerløse Oluf Haurslev.
Ældrerådet tilmelder medlemmer til de pågældende.
g) Kommentarer til informationsbrev til plejecentre samt hjemmeplejen før vi besøger
dem.
Informationsbrev droppes. De enkelte plejecentre kontaktes af de ansvarlige/
tovholdere fra ældrerådet som aftaler nærmere om dato m.v.
h) Senior Festival Marielyst.
Det blev konkluderet at, manglende interesse for vor stand tidligere, gav anledning til,
at man ikke deltager i 2022.
i) Skriftlig kommunikation i ældrerådet generelt.
Kommunikation via interne mails begrænses, dog således, at hastesager fremsendes,
men øvrige forhold drøftes på de månedlige møder og i nedsatte ad hocgrupper.
j) Kan/må høringer lægges på Facebook før ældrerådet svarer: Der kan være borgere
der ønsker at kommentere ?
Det blev besluttet ikke at lægge høringssvar på Facebook før svaret er afgivet. Alle
borgere har ret til selv at komme med kommentarer eller bemærkninger når der er
sager i høring.
k) Kode til Dansk Ældreråd ( lukkede del ).
Ældrerådets medlemmer har fået brugernavn og adgangskode til personligt brug.
l) Biblioteket har et tilbud til immobile borgere, notat er lagt på Facebook til orientering.

m) Nye borgere til kommunen den 30. april, hvem deltager?
2 medlemmer af ældrerådet deltager i mødet.

VII Orientering fra øvrige medlemmer.
a) Bent referat fra mødet i Regionsældrerådet. 16. marts
Referatet er udsendt til ældrerådets medlemmer.
b) Bent orientering om muligt medlemskab af frivillig centret
Ældrerådet melder sig ind og dertager i relevante møder m.v.
c) Teknik & Miljø: Conny og Lars.
Ikke noget at berette
d) Økonomi: Bent
Se årsberetning 2021 for Guldborgsund Kommune specielt ca. omkring side 50 bl. a.
vedrørende økonomi på ældreområdet.
e) Socialsektoren: Conny
Ikke noget at berette
f) Fagudvalg: Alle.
g) Borger – pårørenderåd: Ebbe.
Udskydes til næste gang
h) Økonomi ved kasserer Conny Krog.
Følger budget
i) Mødedato i juni?
Mødedato ændres til den 21. juni 2022 kl. 9.
Eventuelt.
Næste møde 16.05. 2022
Peter Müller
referent

