Guldborgsund Ældreråd

Tid:
Sted:

Mandag den 13. januar 2020, kl. 9:00 – 12:15
Guldborgsund Rådhus, Parkvej 37, 4800 Nykøbing F

Referat
Afbud : Tom
1. Møde med Jens Erik Boesen
Der var rejst spørgsmål til handicapkørsel. Reglen er at der bevilliges 104 ture og der kan
søges i særlige tilfælde, når 80 % af disse ture er brugt. Der forventes budgettilpasninger på
den kommende dagsorden. Det vurderes, at der stadig mangler tilførsel af midler i
forbindelse med overførsler af opgaver til kommunerne. Det forventes, at der i den
kommende tid bliver mangel på plejeboliger. Der blev opfordret til, at der overvejes at
udarbejde analyse af fremtidigt plejeboligbehov, samt en analyse af økonomi ved at blive
hjemme eller bo på plejebolig. Herudover blev der spurgt til kvalitetstandard for ophold på
plejecentre, som ikke findes endnu. Ældrerådet ønsker at blive orienteret / taget med så snart
der drøftes forhold af betydning for fremtidige budgetter og ikke kun når udkast foreligger.
2. Møde med leder af plejecenterområdet Marina Wichmand Nielsen og Ida Byrge Sørensen.
Marina orienterede om sit hidtidige virke og uddannelse og har bl. a. arbejdet i psykiatrien. I
kommunen var opgaven at samle området, herunder se på forskellighederne. Der er ændret i
ledelsesorganiseringen og der er set på, hvor det kan gøre bedre på de enkelte centre. Der
arbejdes på at få en fælles og relevant indflytningssamtale. Der arbejdes også på
kompetanceudvikling hos personalet til gavn for de enkelte beboere.
3. Godkendelse af dagsorden
Godkendt
4. Godkendelse af referat fra ældrerådets møde mandag den 9. december 2019
Godkendt
5. Orientering fra formanden
Møde i brugerrådet ved Fælleskøkkenet onsdag den 18. december 2019
Der blev orienteret om økonomi, som ikke helt hang sammen. Herudover orientering om
igangværende projekter.
Henvendelse fra Det Danske Madhus.
Der arrangeres orienteringsbesøg.
Temadag i Danske Ældreråd onsdag den 26. februar 2020 i Køge
om samarbejdsrelationer og forebyggelse
Ældrerådets bliver repræsenteret
6. Orientering fra øvrige medlemmer
Besøg hos Stadt Fehmarn Seniorenbeirat - Anne Birthe og Inge-Lise
Der blev orienteret om besøget, hvor der deltog 150 personer og 2 fra ældrerådet. Der blev
geninviteret til deltagelse i Seniorfestival.
Der findes ikke nedfældede regler for patienttransport
Bent deltager i Danske Ældreråds møde for regionsældrerådsformæde og næstformænd.

7. Høringer:
Ingen nye sager i høring.
8. Ældrerådets årsregnskab 2019
Godkendt og fremsendes herefter til kommunen.
9. Ældrerådets årsberetning 2019
Godkendt med enkelte tilføjelser og fremsendes herefter til kommunen.
10. Aktiviteter
Planlagte besøg på plejecentre
Resterende besøg indberettes til sekretæren.
Det blev foreslået at arrangere besøg hos ”hjælpsomme hjem” i Odense med deltagelse fra
ældrerådet, udvalget og administrationen.
11. Danske Ældreråds 4 mærkesager – er det vore mærkesager og hvordan kan vi arbejde med
dem?
Ældrerådet drøftede indhold og hvordan ældrerådet kunne arbejde videre med områderne.
12. Guldborgsund Kommunes udvalgsdagsordener
Ingen bemærkninger
13. Eventuelt
Ingen bemærkninger
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