Guldborgsund Ældreråd
Tid:
Sted:

Mandag den 5. oktober 2020, kl. 9.00 – 11.30
Guldborgsund Rådhus, Parkvej 37, 4800 Nykøbing F.

Referat
Afbud : Inge - Lise
1. Møde med Jens Erik Boesen og centerchef Ida Byrge Sørensen
Smittetal for Covid 19 ligger fint i Guldborgsund Kommune. Der følges dagligt op på
udviklingen og forebyggende tiltag er indført rigtig mange steder. Medarbejdere testes
løbende for evt. smitte. Der er købt telte, som kan anvendes, hvis der igen sker yderligere
restriktioner. Der planlægges muligheder for at de frivillige aktiviteter igen kan komme i
gang. Der arbejdes på at få højere tilgang til SOSU uddannelserne og der er arrangeret en
mødedag den 3. november 2020 med det formål at få flere nyuddannede.
Der arbejdes stadig på hvordan akutpladser kan erstatte den nuværende akutfunktioner, men
er strandet lidt på en samarbejdsaftale mellem regionen og kommunerne. Det blev påpeget,
at det ikke mindst er et hensyn til de pårørende.
Der blev stillet spørgsmål til stramning af visitering vedr. mad. Der orienteres om dette på
det kommende møde.
Der er afsat kr. 5 mill. til udvidelse af demensafsnit m.v. og udvalget drøfter, hvordan
pengene kan bruges. Der er afsat kr. 1,1 mill. til klippekortordning og udvalget kommer med
oplæg til hvordan beløbet kan bruges.
På det kommende udvalgsmøde drøftes bl.a. ældreboliger i Guldborgsund Kommune.
Der blev givet udtryk for forskellige eksempler på eventuelle behov for seniorboliger,
boligfællesskaber og ældreboliger.
2. Godkendelse af dagsorden
Godkendt med tilføjelse af budget 2021 under punkt 5.
3. Godkendelse af referat fra ældrerådets møde mandag den 7. september 2020
Godkendt
4. Orientering fra formanden:
Invitation til Ældredag hos Lolland Ældreråd, emne: Sund aldring - også på plejehjem.
Vi har ikke haft repræsentanter til mødet.
Fælleskøkkenets projekt Bord dæk dig, har inviteret brugerrådets medlemmer til at være
testpersoner den 14. oktober.
Brugerrådsrepræsentanter deltager i projektet.
Henvendelse fra administrationen vedrørende Ældrerådets hjemmeside
Ældrerådets hjemmeside er flyttet til under politik, råd og nævn. Flere mangler på
hjemmesiden
Danske Ældreråds temadage i efteråret, Køge den 19/10 - emne ældrerådsvalg og erfaringer
fra Covid 19.
Er forløbig på venteliste.
Danske Ældreråds repræsentantskabsmøde den 24. november 2020.
Mødet er aflyst

Nordea er blevet kontaktet vedrørende lukning af pengeautomater i Guldborgsund
Kommune. Ældrerådet deltog i mødet og det blev efterfølgende oplyst, at automaterne
foreløbig bliver i 2 år.
5. Orientering fra øvrige medlemmer
Orientering fra bestyrelsesmøde i Regionsældrerådet ved Bent Jørgensen
Vedtægtsændringer og regnskab blev godkendt. Jens Ravn fortalte om kollektiv
trafikudfordringer. Der var efterfølgende møde på præhospital center.
Notat vedrørende demografimodel blev sendt til ældrerådsmedlemmerne, som bl.a. stiller
spørgsmål ved om den anvendte model giver et retvisende billede.
Der planlægges temamøde i regionen den 4. november 2020. Nogle af emnerne kan være
sundhedscenter, akutpladser og orientering fra ministeren. Program og tilmelding udsendes
så snart det kendes.
Velkomstarrangement lørdag den 3. oktober ved Birgit, Tom, Anna-Marie og Anne-Birthe
Aflyst
Budgetforslag på kr. 157.000 blev godkendt.
6. Udpegning af yderligere 1 deltager ved regionsældrerådets møder
Anna - Marie blev udpeget og Anne – Birthe er suppleant.
7. Høringer: Ingen nye sager i høring
8. Aktiviteter, møde med ældreorganisationer mandag den 9. november 2020.
Mødekalender for 2021 fremlægges, Dorthe Olsen – Kludt orienterer om økonomi f.eks. når
en af ægtefællerne flytter på plejehjem. Invitationer udsendes snarest.
9. Guldborgsund Kommunes udvalgsdagsordener
10. Eventuelt
Oplæg til temaarrangement om boligformer med politikere, boligselskaber, administrationen
og ældrerådet.
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referent

