Guldborgsund Ældreråd
Tid:
Sted:

Mandag den 10. maj 2021, kl. 9:00 – 12.00
Guldborgsund Rådhus, Parkvej 37, 4800 Nykøbing F

Referat
Afbud : Birgit
1. Møde med Jens Erik Boesen og Ida Byrge Sørensen
Ida startede med Coronasituationen og kunne oplyse, at det har været en lang og sej vinter,
men man har i det store og hele kunne holde Covid 19 smitten nede. Nu er der fuldt blus alle
steder og der er ingen udbrud indenfor plejen. Kommunen har godt samarbejde med
Styrelsen for Patientsikkerhed. Der har været og er stadig godt samarbejde med Hotel
Falster, når der skal findes isolationspladser udenfor hjemmet. Besøgsrestriktioner er
ophævet de fleste steder, idet langt de fleste er færdigvaccineret. Der er mange ting at huske
på i dagligdagen som værnemidler, smitteopsporing, rengøring m.v. Medarbejdere, som er
startet med vaccination med Astra Zeneca får nu tilbudt 2. vaccination med Moderna.
Der er mange ansat til podning og nu starter man op med selvtest på bl.a. skoler.
Til næste udvalgsmøde er tilsynsrapporten på dagsorden og det er positiv læsning, idet der
stort set er forbedringer alle steder.
Evaluering af akutfunktionen foreligger endnu ikke, men det følges der op på.
Der er ansat 2 socialformidlere, som har til formål at assistere ældre, som ikke har pårørende
der kan hjælpe borgeren.
Der er stadig flere forskellige ordninger for madordning og ligeledes meget forskellige
måder, at de bliver administreret på. Der er stadig ikke lavet en evaluering bl.a. fordi man
ikke er færdig med ombygninger m.v.
Jens Erik fortsatte. Ældrerådets ønsker til fremmødevalg, flere valgboks m.v. er behandlet i
udvalget og byrådet og ønskerne er stort set opfyldt.
Klippekortsordningerne dels for hjemmeboende, dels for plejehjemsbeboere er behandlet,
drøftet med repræsentanter for ældrerådet og beslutning om kriterier m.v. er truffet af
udvalget. Formålet er bl.a. at imødegå ensomhed. Tidligere har ordningen været
administreret meget forskelligt og det har man også ønsket at få lagt fast i mere ens rammer.
Budgetopfølgning for første kvartal 2021 giver visse udfordringer ikke alene på grund af
Covid 19, men det bliver der fulgt op i den kommende tid. 2020 regnskab forventes
gennemgået i detaljer på næste udvalgsmøde.
2. Godkendelse af dagsorden
Godkendt
3. Godkendelse af referat fra ældrerådets møde mandag den 7. december 2020
Godkendt
4. Orientering fra formanden:
Al mødevirksomhed har været aflyst. Bestyrelsen til Danske Ældreråd er blevet valgt via
mail.
Flemming Tejmers er valgt til bestyrelsen og Bent Jørgensen valgt som suppleant til Danske
Ældreråds bestyrelse. Repræsentantskabsmøde udsat fra 10. maj til 16. juni 2021. Kun
stemmeberettigede kan deltage. Forslag til kontingentstigning 25 øre pr. borger over 60 år.

2 kandidater til formandsposten: Inger Møller Nielsen, Brænderslev og Jørn Gettermann,
Lyngby- Taarbæk. Ældrerådet tager stilling til hvem der skal stemmes på ved næste
ældrerådsmøde.
Deltagelse i webinar om sundhedsaftalerne.
Der var ikke så meget nyt i forhold til tidligere temakonferencer.
Invitation til at deltage i møde om kriterier for anvendelse af klippekortordning
4 ældrerådsmedlemmer.
Ældrerådet mener der blev sat fine fingeraftryk på aftalen.
Møde i brugerrådet ved Fælleskøkken den 6. maj 2021.
Der er fuld gang i udbygning, udskiftning af ventilationsanlæg og ændring af
elinstallationer. Regnskabet blev godkendt og viste et overskud på ca. 3,7 mill.kr. Der blev
udtrykt stor forundring over så mange ændringer så forholdsvis kort tid efter ibrugtagning.
5. Orientering fra øvrige medlemmer
Referat fra mødet i FU for regionsældrerådet ved. Bent Jørgensen.
Sekretæren har trukket sig fra regionsældrerådet. Der blev aftalt et møde i regionsældrerådet
den 4. juni 2021 kl.09.30 – 14.00. Hver kommune kan stille med 3 personer, i alt max. 50
personer. På næste møde skal der vælges en ny sekretær og regnskabet for 2020 skal
godkendes.
6. Høringer:
Revideret kvalitetsstandard - Nødvendige merudgifter. Ingen bemærkninger
7. Ældrerådsvalg november 2021
Forretningsudvalgsmøde 29. januar vedrørende valgregler, Brev fremsendt til borgmester J.
Brædder. Stort set alle ønsker vedrørende ældrerådsvalget blev godkendt – se punkt 11.
8. Ældrerådets årsberetning 2020
Fremsendes til kommunen og Danske Ældreråd.
9. Ældrerådets regnskab 2020
Godkendt og fremsendes til kommunen.
10. Guldborgsund Kommunes udvalgsdagsordener
11. Overordnet procesplan for Ældrerådsvalget
Ældrerådsvalget bliver igen afviklet, som fremmødevalg. Ønskerne om flere stemmebokse
bliver effektueret. Optælling foretages 2 dage efter valget den 16. november 2021.
Procesplan blev gennemgået og der gives tilbagemelding til administrationen om endelig
procesplan. En enkelt tilføjelse om at valgstyrere får udleveret manual nogle dage før valget,
så der er mulighed for at sætte sig ind i tingene.
12. Eventuelt
Ældrerådet planlægger et ekstra møde den 27. maj 2021 kl. 9 bl.a. med møde med
administrationen om kvalitetsstandarder, hvis det er muligt.
Peter Müller
referent

