Ældrerådsmøde 16 maj 2022 mødelokale Sundet kl. 9:00 til 13:00
Referat
Deltagere: Bob, Kathrine, Ida, Inge – Lise, Erik, Jane, Jan, Birgit, Conny, Bent, Sten Lars,
Ebbe og Peter.
Møde med gæster fra Udvalget for Ældre og Omsorg. Formand Bob Richard Nielsen,
næstformand Kathrine Brønnes.
Der var en kort drøftelse af høringssvar til sagen vedrørende aktiviteter og ligeledes en
drøftelse af fremtidig cafedrift.
Ved vores dialogmøde nåede vi ikke at facilitere forventning afstemning fra Udvalget,
derfor er ønsket opstået igen.
Udskydes til næste møde
Microovne til mad fra fælleskøkkenet.
Udskydes til næste møde
Klippekort ideer til genetablering af brug.
Er beløbet fra sidste år overført til budget 2022.
Punktet blev drøftet i sammenhæng med drøftelse af hvordan der kommer flere frivillige
I. Ida Byrge Sørensen Centerchef for Sundhed & Omsorg:
Introduktion til emnerne udvikling, uddannelse, genoptræning samt information om Center
for Hjerneskade og Rehabilitering.
Ældrerådet blev orienteret om hvordan implementering m.v. forløber og hvad der foregår i
forbindelse med genoptræning. Ligeledes en orientering om hvordan det er organiseret.
Desværre er største udfordring udeblivelse, hvilket ikke er acceptabelt. Der er ca. 1600
aktive på centeret henvendelser hver måned, hvoraf ca. 250 løbende er i behandling.
Efter denne gennemgang blev udvikling og uddannelse beskrevet. ½
II. Godkendelse af dagsorden 16 maj 2022.
Godkendt med en enkelt ændring i rækkefølgen m.v.
III. Godkendelse af referat fra 11 april 2022.
Godkendt
IV. Orientering / beslutning om ikke afsluttede sager.
a) 21. juni møde med Torben Rønnov Maar Larsen, ledsaget af Ida samt
Bodil til udrulning af budgettet for Ældre og Omsorg. Behandles ved det
kommende møde.
b) Evaluering af repræsentantskabsmødet og konferencen på Nyborg Strand,
den 9 og 10 maj 2022. Der var kritiske bemærkninger vedrørende en af

konferencens emner.
c) Hvad kan ældrerådet gøre for at fremme klippekortsordningen.
Ældrerådet vil følge op på, hvad der er sket med det overskydende beløb
fra Coronaperioden. Herudover bør der igen orienteres om mulighederne,
idet mange ikke kender til disse. Der blev efterlyst klare regler for
anvendelse og for udskydelse af benyttelse af klippekort.
d) Svar fra trafiksikkerhedsrådet.
Vi har mulighed for at indsende forslag før den kommende møder 8. juni,
9. september og 6. december 2022.
e) Svar om Vedtægter.
Vedtægter vedtaget rettes til og sendes til byrådet for godkendelse.
f) Plejecentre besøgplanlægningen skulle være i orden så de kan afsluttes
inden sommerferien. Vi er gæster på plejecentrene ikke tilsynsførende, vi
er der for at snuse til deres dagligdag, Ida og Marina har faciliteret en
dagsorden for vores besøg.(Bilag vedlagt).
Det forventes at alle besøg er afviklet inden sommerferien. Samlet skema
udarbejdes efterindberetning fra de enkelte ældrerådsmedlemmer.
g) Velkommen til nye borgere den 27 april.
h) Vi har med glæde modtaget Bodils tilbud om deltagelse i revision af
kvalitetsstandarder i september.
Vi har accepteret og Bodil vender tilbage med dato.
i) Dialog om mødet i fælleskøkkenet 3 maj.
Generelt god orientering og rundvisning.

V

Orientering / beslutning fra formanden:
a) Ad – hoc udvalg (Jane, Conny samt Inge Lise) vil gerne fortsætte med
forberedelse til en strategisk arbejds- forventningsplan for hele vores
valgperiode er der andre der ønsker at deltage.
De 3 foreslåede fortsætter arbejdet.
b) Henvendelse fra Regionsældrerådet om inputs til holdninger og forslag til
indhold om de nye love om sundhed og ældre.
Det er et forsøg på et fællesoplæg fra de 17 kommunerne i regionen.
Ældrerådet fremsende en kopi af brevet til ministeren.
c) Debatoplæg om fremtidens ældrepleje fra Social- og Ældreministeriet.
d) Ældrerådet har fri adgang til BDO for de enkelte plejecentre.
Alle har adgang, men der er ikke den store hjælp i rapporterne.

VI Orientering / beslutning fra øvrige medlemmer.
a) Ældrerådets samarbejde samt kommunikation.
Lars e-mail adresser til Ældrerådet.
b) Bent og Jane orientering fra regionsældrerådsmøde.
Referat er udsendt til ældrerådsmedlemmerne. Vi har besluttet ikke at
deltage i seniorfestival, hvilket flere andre kommuner har undret sig over.
c) Bent forretningsudvalgsmøde i regionsældrerådet den 21/4.
Temamøde den 3. juni 2022 udgår ministeren, i stedet kommer Dorthe
Olsen- Kludt og en gruppeleder fra Sakskøbing. Invitation udsendes til
ældrerådet, når dagsorden er klar.
d) Bent fik vi medlemskab af frivillig centret
Vi deltager med 2 medlemmer i generalforsamlingen den 18. maj 2022.
e) Teknik & Miljø:
Lokalplan for seniorboliger i Nykøbing. Lars, Conny og Peter ser på
overvejelser på boligområdet og ældrerådets involvering.
f) Økonomi
Ældrerådet afventer gennemgang på det kommende møde.
g) Socialsektoren
Ældrerådet involveres i relevante kvalitetsstandarder.
h) Fagudvalg
Ingen bemærkninger
i) Borger – pårørenderåd
Ældrerådet afventer overvejelser om bestyrelse på plejecentrene.
j) Økonomi ved kasserer
Budget følges.
k) Fælleskøkkenet
Møde i brugerrådet. God orientering om driften og oplysning om, at de må
tage personer i virksomhedspraktik.
Eventuelt.
1. oktober er officiel ældredag, ældrerådet tager stilling til evt. arrangement denne dag på
det kommende møde evt. i samarbejde med kommunen.
Næste møde 21 juni kl. 9.00
referent
Peter Müller

