Guldborgsund Ældreråd
Hermed indkaldes til møde i ældrerådet
Mandag den 9. november 2020, kl. 9:00 – 12.15
Guldborgsund Rådhus, Parkvej 37, 4800 Nykøbing F
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Referat
1. Møde med Jens Erik Boesen og Bodil Petersen
Udvalget har haft en drøftelse af analyse vedrørende ældreboliger og hvordan man kommer
videre.
Høringer vedr. kvalitetsstandarder forventes udsendt i den næstkommende uge.
Der blev orienteret om hvordan procedure er ved flytning på MDO – plads eller akutplads.
Der tages udgang i borgerens behov ved afgørelse af hvor man skal hen og der sendes en
afgørelse til borgeren om hvad der er besluttet.
Det er blevet besluttet, at der skal ske visitation for at kunne få bevilget madservice (
servicelovens § 83 ). I plejeboliger er der stadig 331 på gammel ordning og der er 290 på
den nye ordning.
Kriteriet for handicapkørsel er ikke kun, at man er bevægelseshæmmet, det kan også være
synstab eller andet, men det kræver en visitation. I Guldborgsund Kommune er
udgangspunktet, at der er max. 104 ture om året og der skal søges og have særlige behov,
såfremt man ønsker yderligere ture eller man kan anvende evt. andre muligheder f.eks.
handicap flex. Borger, der har behov for transport, bør kontakte kommunen for at høre
hvilke muligheder den enkelte kan benytte.
Corona situationen indenfor ældreområdet er, at der ikke er kendskab til smittede
medarbejdere.
2. Møde med Bodil Petersen og Signe Quist Christensen vedrørende administration af
ældreboliger i Guldborgsund Kommune
Ældrebehovet matcher de behovet var opdraget og har omfattet en analyse af ældreboliger i
Guldborgsund Kommune i alt 446 boliger. Analysen viser at der er få ledige boliger og flere
borgere på venteliste. Men man skal også se på hvilke ønsker den enkelte borger har i
forhold til hvor der er ledige boliger. Fremtidens ønsker til bolig har man prøvet at estimere.
Analysen har også omfattet en gennemgang af alternative muligheder for de nuværende
boliger, herunder ommærkning, renovering eller nedrivning.
3. Godkendelse af dagsorden
Godkendt
4. Godkendelse af referat fra ældrerådets møde mandag den 5. oktober 2020
Godkendt
5. Orientering fra formanden:
Orientering fra Danske Ældreråd vedrørende afholdelse af ældrerådsmøder under coronaen.
Er fremsendt til ældrerådets medlemmer.
Orientering om Idebank – ide fra Ældretopmødet.
Alle kan gå på Sundhedsministeriets hjemmeside med gode ideer.

Tilbagemelding fra Flemming Tajmers vedrørende Ældretopmødet.
Referat er udsendt tl ældrerådets medlemmer.
Fælleskøkkenets projekt bord dæk dig, brugerrådets medlemmer har været testpersoner.
Herunder vurdering af en forskellige former for emballage og forskellige tilberedninger.
Lukning af pengeautomat i Nr. Alslev.
Danske Bank har lukket automaten.
Ældrerådets hjemmeside
Der er en igangværende opdatering af hjemmesiden og ældrerådet efterlyser adgang til arkiv
vedrørende referater og høringssvar.
6. Orientering fra øvrige medlemmer
Temamøde i Køge den 19. oktober gav information om det kommende valg i 2021. Der var
oplysninger fra flere kommuner om at der var færre ansøgninger til plejeboliger bl. a. på
grund af de nuværende besøgsrestriktioner.
Movia fastholder betalingsform, som den er nu med træk fra de offentlige ydelser.
Der var en orientering om besøg på Præstemarken, hvor man bl.a. drøftede madsituationen,
herunder madspild og leverandøraftaler. Ældrerådet kontakter administrationen og får en
afklaring af forholdene.
7. Høringer: Takster for 2021
Sagen tages til efterretning.
8. Ældrerådets mødekalender 2021. Forslag er udsendt. Opdateret kalender fremsendes.
9. Ældrerådsvalg november 2021
Ældrerådet ønsker fremmødevalg i 2021. Evaluering fra 2017 foreligge til inspiration,
herunder afstemningsforhold m.v. Ældrerådet foreslår valgbestyrelse til kommunen.
10. Aktiviteter, møde med ældreorganisationer mandag den 9. november 2020 – aflyst.
Mødet foreslås afholdt i foråret 2021.
11. Guldborgsund Kommunes udvalgsdagsordener
12. Eventuelt
Borgere i Guldborgsund Kommune har mulighed for gratis at låne elcykel og se om det er
en transportmulighed.
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