Referat

Deltagere:

Afbud:
Mødedato:
Mødetid:
Sted:

Erik Bertelsen, Alex Kejlberg, Hans Kjær Christensen, Thøger
Opstrup, Lena Degn, Birthe Kalstrup, Birgit Kirkensgaard Hansen, Annegrete Løkke Nielsen
Ejgil Andreasen
18. september 2019
Kl. 9.00-11.30
Plejecenter Thorshøj, ’Salen’.

Referat, Ældrerådsmøde 18. september 2019
Sagsnr. 1
Til referat

Sagsnr. 2
Til referat
Sagsnr. 3
Til referat

Morgensang
Følger rækkefølgen for kontaktpersoner på plejecentrene. Denne gang valgte Lena en sang.
Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.
Underskrivning af referat, kørselssedler og diætsedler
Referat, kørselssedler og diætsedler blev underskrevet.

Sagsnr. 4
Opfølgning fra sidste møde
Sagsbeskrivelse Opfølgning på beslutninger og aktiviteter sat i gang ved
sidste møde.
Til referat

Svar på spørgsmål fra mødet med leder af visitationen:
Der ekspederes 6300 hjælpemiddelsager om året og
3400 aktive borgere udlåner hjælpemidler.
Morgenpleje kan leveres indtil kl. 11, borgerne har dog
mulighed for at ønske det før.
Ældrerådet har fået svar på henvendelse til borgmester
om navn til det nye plejecenter i Dommerparken. Det er
endnu ikke afklaret og det er Social- og Sundhedsudvalget, der står for beslutningen.
Henvendelse til Social- og Sundhedsudvalget om opfølgning på udredning om nattevagtsdækning. Ældrechef
Henriette Halgaard Rasmussen laver et svar til Ældrerådet.

Sagsnr. 5
Tema: Visitationsområdet
 Drøftelse af udfordringer og dilemmaer (bilag)
Sagsbeskrivelse
 Den videre proces
Til referat

Ældrerådet drøftede udfordringer og dilemmaer.
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8382 Hinnerup
Tlf. 8964 1010
favrskov@favrskov.dk
www.favrskov.dk
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Næste møde startes der med at besøge hjælpemiddeldepotet. Derefter afholdes Ældrerådsmødet hos Birthe i
Hadsten.

Sagsnr. 6

Varslede huslejestigninger på Hinneruplund

Sagsbeskrivelse Kan kommunen lade beboerne betale for tab ved fraflytning, når beboerne ikke er medlemmer af AL2bolig og
kommunen har den fulde anvisningsret?
Til referat

Kan beboerne betale for tab af leje på boliger, der står
tomme, når de ikke er formelt medlemmer af AL2bolig?
De hæfter sandsynligvis solidarisk som i en almen boligforening.

Sagsnr. 7
Mad- og måltidspolitik
Sagsbeskrivelse Visionen for Mad- og måltidspolitik på social- og sundhedsområdet i Favrskov Kommune er:
”Den madservice, som Favrskov Kommunes borgere
modtager, skal være blandt landets bedste”.
Til referat

Er du enig i, at vi er på rette vej?

I den nyligt afholdte brugertilfredsundersøgelse var brugerne godt tilfredse med madservicen i Favrskov Kommune.
Sundhedschef Birgitte Holm Andersen inviteres i oktober
måned til en snak om hvordan det går med at opfylde
målene for Mad- og måltidspolitikken.

Til beslutning
Sagsnr. 8
Sagsbeskrivelse
Til referat

Til drøftelse
Sagsnr. 9
Til referat

Høringssvar
Pt. ingen.

Nyt fra møder og kurser - opfølgning og læring
Ældrerådet har fået en invitation om temamøde om seniorbofællesskaber fra Danske Seniorer. Erik deltager.

Til drøftelse
Sagsnr. 10
Sagsbeskrivelse

Nyt fra fokusområder
- Færdselssikkerhed – Birgit.
- Orientering fra det nedsatte § 17 udvalg om kollektiv trafik – Ejgil.
- Udvidelse af Voldumcentret – Lena.
- Nyt plejecenter i Dommerparken – Erik.
- Ældrerådets budget sættes på som punkt til orientering hvert kvartal. Bilag udsendes med bemærkning om kørsel og diæter er indregnet.

Til referat

Ældrerådet drøftede nyt fra fokusområder.

Til orientering
Sagsnr. 11
Sagsbeskrivelse

Nedlæggelse af boliger på Skaghøj
Nedlæggelse af almene boliger (bilag).
Når plejecentret i Dommerparken tages i brug og beboerne flyttes dertil i løbet af december, vil de 52 boliger på
Skaghøj stå tomme. Hvis ikke boligerne nedlægges enten ved salg, nedrivning eller anvendes til andet kommunalt formål, skal der fortsat indbetales til Landsbyggefonden.
Byrådet skal i september måned derfor tage stilling til
ovenstående muligheder for nedlæggelse.

Til referat

Til orientering
Sagsnr. 12
Sagsbeskrivelse

Ældrerådet tager ovenstående orientering til efterretning.

Nyt fra bruger- og pårørenderåd
- Anlægget – Alex
- Elmehøj – Hans
- Hinneruplund – Annegrete
- Møllegården – Birthe
- Skaghøj – Ejgil
- Thorshøj – Erik
- Tinghøj – Birgit
- Voldum – Lena

Til referat

Ældrerådet drøftede nyt fra bruger- og pårørenderåd.

Til orientering
Sagsnr. 13

Nyt fra formanden

Til referat

Til orientering
Sagsnr. 14

-

Orientering fra Regionsældrerådsmøde.
En chef fra Viborg Kommune fortalte om forebyggelse og indlæggelser. Derudover var der besøg
af direktør Pernille Blach Hansen fra Region
Midtjylland.

-

Midttrafik og kontantbetaling - henvendelse til
Forbrugerombudsmanden. Udarbejdes i Handicap- og Psykiatri. Ældrerådet får sagen til gennemsyn i oktober måned.

-

Hvad er proceduren hvis borgere oplever tyveri?
Erik har forespurgt hos ældrechefen, hvordan tyveri håndteres. Ældrechefen vil orientere om det
på Ældrerådsmøde i november.

-

Referat fra bestyrelsesmøde i Danske Ældreråd.
Erik og Hans mødes med den nye formand i næste uge.

-

Henvendelse til Danske Ældreråd om fremmødevalg i alle kommuner til Ældrerådsvalg. På baggrund af henvendelsen fra Ældrerådet i Favrskov,
vil Danske Ældreråd arbejde videre med det.

-

Erik har modtaget en henvendelse fra Skymedia,
der udgiver et magasin, der hedder ’Ældreglæde’.
De ønsker at bringe et interview med Ældrerådet.
Ældrerådet har efterspurgt mere viden og dokumentation.

Sagsbeskrivelse
Til referat

Månedens gode historie fra ældreplejen i Favrskov
Kommune
Samme ældrerådsmedlem som foreslår dagens sang finder dagens guldæble.
Der blev delt historier.

Til orientering
Sagsnr. 15
Til referat

Eventuelt
Der udsendes nyhedsbrev sidst i september måned.

