Guldborgsund Ældreråd
Tid:
Sted:

mandag den 7. juni 2021, kl. 9:00 – 12:00
Guldborgsund Rådhus, Parkvej 37, 4800 Nykøbing F

Referat
Afbud: Bodil Petersen
1. Møde med Jens Erik Boesen og Ida Byrge Sørensen
Kort evaluering af mødet på Solgården. Ikke alle lejemål er opdateret til tidssvarende
standard. Der bliver udarbejdet en pjece, som bl.a. kan hjælpe til med afstemning af
forventningerne.
Administrationen er i gang med en beskrivelse af hvordan situationen pt. er med hensyn til
plejecentrenes standard m.v. Det skal danne grundlag for en drøftelse af kapacitet på
plejeboligområdet.
Merforbrug i forhold til budget er blandt andet opstået på grund af øgede udgifter til
madservice. Mere detaljeret opfølgning er igangsat, men orientering kommer senere.
2. Møde med Ida Byrge Sørensen og Bodil Petersen ( hvis muligt ) om kvalitetsstandarder for
praktisk hjælp og personlig pleje
Punktet udsættes til næste møde.
3. Godkendelse af dagsorden
Godkendt
4. Godkendelse af referat fra ældrerådets møde mandag den 10. maj 2021
Godkendt
5. Orientering fra formanden:
Repræsentantskabsmøde i Danske Ældreråd den 16. juni 2021. Forslag til
kontingentstigning 25 øre pr. borger over 60 år.
Ældrerådet stemmer for.
1 kandidater til formandsposten: Inger Møller Nielsen, Brønderslev, Jørn Getternann,
Lyngby - Taarbæk har trukket sig af helbredsmæssige grunde. Procesplan for
vedtægtsændringer, 4 mærkesager fortsætter i det kommende år.
Rejsegilde i Fælleskøkkenet er udsat til 30. juni 2021. Møde i brugerrådet 3. juni og 29. juni
vedrørende 7 kostråd
Besøg på Solgården 4. juni.
Der var flere indtryk specielt vedrørende lokalernes indretning, som ældrerådet har bragt
videre til administration og udvalget.
6. Orientering fra øvrige medlemmer
Møde i Regionsældrerådet den 4. juni
Bent Jørgensen, Inge-Lise og Anna Marie Volquartz deltog i mødet, hvor ministeren og
regionsrådsformanden holdt indlæg bl.a. om Corona og restriktionerne, samt orientering om
vaccinationer. Ligeledes en orientering om vagtlægeordning og kørselsgodtgørelsesordning.
Projekt vedrørende udskrivning fra sygehus og de problemstillinger der opstår. For at

mindske venteliste til brystkræftscreening er der igangsat uddannelse, som skulle give den
ønskede tilgang af medarbejdere.
7. Høringer:
Årsrapport 2020 vedrørende tilsyn på plejecentre fremsendt til orientering
Taget til efterretning
Kvalitetsstandard for magtanvendelse
Taget til efterretning
8. Ældrerådsvalg 16. november 2021
Møde i valgbestyrelsen den 3. juni 2021.
Mødereferat er fremsendt
Endelig procesplan
Fremsendt til ældrerådet
Orienteringsmøder - fordeling af arbejdsopgaver m.v.
Opgaverne blev fordelt
Særskilt referat sendes til ældrerådet.
9. Eventuelt
Besøg på GuldboSund.
Kommunen opfordres til at søge ”besøg af værdighedsrejseholdet”

Peter Müller
referent

