Guldborgsund Ældreråd
Tid:
Sted:

mandag den 9. marts 2020, kl. 9.00 – 11.30
Guldborgsund Rådhus, Parkvej 37, 4800 Nykøbing F

Referat
Afbud : Anna – Marie, Hans Jørgen og Ida
1. Møde med Jens Erik Boesen
Kommunen følger de retningslinjer der er lagt i forbindelse med Coronavirus. Ældrerådets
beretning er fremlagt på udvalgets seneste møde. Der pågår stadig undersøgelser om de
forskelligheder der er på de enkelte plejecentre med henblik på, at det enkelte menneske
kommer i fokus og der bliver mere ensrettede retningslinjer. Implementering af
rehabilitering i driften er vedtaget og forventes at give en besparelse, men det væsentlige er
at tilbyde ydelsen, hvor det giver mening og ikke der, hvor det ikke vurderes at kunne nytte.
Zealand Care har meddelt at den fælles depotdrift flyttes til Greve. Udvalget tager stilling til,
hvordan det skal fungere med hjælpemidler fremover. Der blev rejst spørgsmål til hvem og
hvormeget der betaler for borgere, der rejser til en anden kommune. Ældrerådet efterlyser
stadig afklaring om akutpladser. Der blev stillet spørgsmål til om der er strammet op på
visiteringerne. Ældrerådet har fået flere henvendelser om forholdet.
2. Møde med Dorthe Jørgensen, Det Danske Madhus
Formålet er en præsentation af Det Danske Madhus’ koncept. Det Danske Madhus er
fritvalgsleverandør i Guldborgsund Kommune. Ældrerådet fik en god gennemgang af hvad
Det Danske Madhus kan præstere over for kommunens borgere.
3. Godkendelse af dagsorden
Dato på regionsældrerådets møde i Sorø er 24. marts 2020.
4. Godkendelse af referat fra ældrerådets møde mandag den 17. februar 2020.
Godkendt
5. Orientering fra formanden
Tilmelding til årets Seniorfestival
Ældrerådet og regionsældrerådet, men ikke Lolland Kommune deltager i årets festival.
Brugerrådsmøde i Fælleskøkkenet torsdag den 5. marts 2020.
På grund af andet møde for ledelsen blev det et forholdsvis kort møde med orientering om at
der er indgået 3 aftaler med aftagere og orientering om igangværende projekter, herunder
den gode hverdagsmad. Der bliver temadag på Bakkehuset 13. maj om mad til ældre fra kl.
14 – 17. Ønske om at Fælleskøkkenet deltager i madens folkemøde på Engelstofte.
Fælleskøkkenet deltager på Folkemødet på Bornholm.
Tilmelding til temadag i Regionsældrerådet den 24. marts 2020 kl. 10:00-14:00.
Ældrerådet deltager med 6 personer.
6. Orientering fra øvrige medlemmer
Danske Ældreråds temadag onsdag den 26. februar. Generelt en fin dag med gode indslag,
dog var sidste indslag fra Dansk Selskab for Patientsikkerhed lidt tyndt.
Ældrerådet var med til første spadestik på Hjerneskadecentret og ser frem til et godt tilbud
til de kommende brugere.
Ældrerådet fik en orientering fra patientinddragelsesudvalget ( udsendt til medlemmerne ).

7. Høringer:
Tilsyn på dagbeskæftigelsesområdet tages til efterretning
8. Aktiviteter
Besøg på plejecentre. Der blev berettet fra de afviklede besøg og der fortsættes med besøg
de kommende uger.
9. Guldborgsund Kommunes udvalgsdagsordener
10. Eventuelt

Peter Müller
referent

