Guldborgsund Ældreråd
Tid:
Sted:

mandag den 6. september 2021, kl. 9:00
Guldborgsund Rådhus, Parkvej 37, 4800 Nykøbing F

Referat
Afbud: Conny, Hans Jørgen og Erling
1. Møde med Jens Erik Boesen og Ida Byrge Sørensen
Budgetaftale er indgået i den forgangne uge. Driftsbudget for CHR blev opjusteret. Der er nu afsat
midler til SOSU uddannelse og ligeledes afsat yderligere 5 mill. til øget bemanding på plejecentrene.
Herudover blev der bevilget midler til dækning af underskud på madservice både for i år og i årene
fremover. I forbindelse med opstart af fællesaktiviteter er det gode måltid prioriteret højst, hvilket
bl.a. betyder, at der ikke er ressourcer nok til at være til stede ved en del andre aktiviteter. Generelt
blev det drøftet hvordan man kunne give de ældre muligheder for at deltage i arrangementer bl.a.
hvor frivillige står for aktiviteten.
2. Godkendelse af dagsorden
Godkendt
3. Godkendelse af referat fra ældrerådets møde mandag den 9. august 2021
Godkendt
4. Godkendelse af referat fra dialogmøde med SSO udvalget den 23. august 2021
Godkendt og det offentliggøres på hjemmesiden
5. Orientering fra formanden:
a. Kommunens velkomstarrangementer den 4. september og den 6. november.
Ældrerådet er repræsenteret med 2 medlemmer ved hvert møde.
b. Temadag om boliger for ældre den 13. oktober 2021
Mødet afholdes i Sakskøbing med start kl. 10.
c. Indkaldelse til formands-næstformandsmøde i Køge den 14. oktober.
2 ældrerådsmedlemmer deltager.
d. Invitation til Danske Ældreråds ældrepolitiske konference den 25. oktober 2021
Ældrerådet deltager
e. Registrering til Danske Ældreråd godkendt.
f.

Brugerrådsmøde i Fælleskøkkenet vedrørende de 7 kostråd
Der arbejdes med nye opskrifter, som tager hensyn til klimamål.

6. Orientering fra øvrige medlemmer:
a. Budget 2022
Godkendt og fremsendes til kommunen
b. Ældrerådet deltager i regionsældrerådet møde torsdag den 9. september 2021.
c. Der blev stillet spørgsmål til om visiterede borgere i eget hjem alle får den ydelse de har
krav på. Ældrerådet vil gerne have oplyst hvordan kvaliteten kontrolleres.

7. Høringer:
a. Anlægsønsker på omsorgsområdet
Høringssvar er udarbejdet og fremsendes dd.
b. Udbud 50.96 bleer
Høring tages til efterretning.
8. Evaluering af dialogmødet med SSO udvalget den 23. august 2021.
Mødet blev afviklet i en god tone med god debat. Referatet bliver lagt på hjemmesiden.
9. Ældrerådsvalg november 2021
Følger vi tidsplanen
Der mangler stadig tilforordnede til Ejegodhallen, Toreby, Sundskolen, Eskilstrup, Stubbekøbing og
Horreby. Opfølgning i de kommende dage foretages af valgstyrer fra de enkelte områder.
10. Eventuelt

Peter Müller
referent

