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
20. november 2019
Kl. 9.00-11.30
Startede kl. 9.00 på Hjælpemiddeldepotet (Over Hadstenvej 78, 8370 Hadsten). Derefter fortsatte mødet hos Birthe
(Østervangsvej 150, 8370 Hadsten).

Referat, Ældrerådsmøde 20. november 2019

Postadresse:
Favrskov Kommune
Social og Sundhed Sekretariatet
Skovvej 20
8382 Hinnerup
Tlf. 8964 1010
favrskov@favrskov.dk
www.favrskov.dk

20. november 2019

Sagsnr. 1
Til referat

Morgensang
Følger rækkefølgen for kontaktpersoner på plejecentrene. Denne gang valgte Alex en sang.

Sagsbehandler:
May-Britt Damsgård Madsen
Tlf. 89642118
mbdm@favrskov.dk

Sagsnr. 2
Til referat

Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.

Sagsnr. 3

Underskrivning af referat, kørselssedler og diætsedler
Referat, kørselssedler og diætsedler blev underskrevet.

Personlig henvendelse:
Favrskov Kommune
Social og Sundhed Sekretariatet
Torvegade 7
8450 Hammel

Til referat

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

Sagsnr.
710-2017-40931
Dokument nr.
710-2019-245153
Cpr.-/CVR-nr./Ejd.nr.


Til referat

Svar fra forvaltningen om opfølgning på udredning om nattevagtsdækning.

Ældrechefen orienterer på næste Ældrerådsmøde.

Sagsnr. 5
Henvendelse til Forbrugerombudsmanden
Sagsbeskrivelse
 Henvendelse til Forbrugerombudsmanden om
Midttrafiks praksis med kontantbetaling ved kørsel med flextrafik.
Til referat

Erik har haft møde med Midttrafik sammen med Handicaprådet.
Midttrafik har oplyst, at de vil igangsætte mulighed for at
få byttepenge tilbage på op til nærmeste 100 kr. Ændringen træder i kraft 1. december då.
Ældrerådet og Handicaprådet fastholder klagen.

Sagen har været omtalt i Lokalavisen, Randers Amtsavis, Pingvinnyt og Midtjyllands Avis.

Sagsnr. 6
Tema: Visitationsområdet
Sagsbeskrivelse
 Valg af tema for første halvår 2020
 Fortsat drøftelse af udfordringer og dilemmaer
Til referat

Ældrerådet bakkede op om Eriks forslag om at vælge
“Fællesskab og indsatser mod ensomhed” som næste
halvårstema, med særligt fokus på boformer.
Ældrerådet planlægger et besøg i relation til temaet i januar. Erik udsender datoforslag (en torsdag).
Forud for mødet fik Ældrerådet en interessant orienterende rundvisning på Hjælpemiddelcentralen. På mødet
blev anvendelsen af teknologi i ældreplejen drøftet. På
grundlag heraf udarbejder Erik et udkast med anbefalinger i relation til seneste halvårstema: visitationen.

Til beslutning
Sagsnr. 7
Sagsbeskrivelse
Til referat

Til drøftelse
Sagsnr. 8
Til referat

Høringssvar
Pt. ingen.

Nyt fra møder og kurser - opfølgning og læring
Erik har været til møde i Voldum om boformer.
Der er ældrekonference i Vingsted 26. november. Erik,
Annegrete og Birgit deltager.
Der er temadag 3. marts i Viborg. Erik er blevet opfordret
til at bidrage med et indlæg om samarbejdet med det politiske system.

Til drøftelse
Sagsnr. 9
Sagsbeskrivelse

Nyt fra fokusområder
- Færdselssikkerhed – Birgit.
- Orientering fra det nedsatte § 17 udvalg om kollektiv trafik – Ejgil.
- Udvidelse af Voldumcentret – Lena.
- Nyt plejecenter Solhøj – Erik.

-

Til referat

Ældrerådets budget sættes på som punkt til orientering hvert kvartal. Bilag udsendes med bemærkning om kørsel og diæter er indregnet.

Ældrerådet drøftede nyt fra fokusområder.
Der er indvielse af plejecenter Solhøj 4. februar om eftermiddagen. Det endelige tidspunktet ligger endnu ikke
fast.
Ældrerådets budget. Hans har gennemlæst det og stillet
et par spørgsmål og afventer svar. Ellers ingen bemærkninger.

Til orientering
Sagsnr. 10
Sagsbeskrivelse

Til referat

Til orientering
Sagsnr. 11
Til referat

Nyt fra bruger- og pårørenderåd
- Anlægget – Alex
- Skaghøj/Elmehøj (Solhøj) – Hans & Ejgil
- Hinneruplund – Annegrete
- Møllegården – Birthe
- Thorshøj – Erik
- Tinghøj – Birgit
- Voldum – Lena
Ældrerådet drøftede nyt fra bruger- og pårørenderåd.

Nyt fra formanden
Kolding Kommune har lavet en spørgeskemaundersøgelse om borgernes ønsker i forhold til seniorbofællesskaber. Det vil Ældrerådet overveje at anbefale Favrskov
Kommune.
Ældrerådet har fået en invitation til “Demensfællesskabet
Østjylland - sammen kan vi mere” 9. december.
De der ønsker at deltage, tilmelder sig selv. Erik anbefaler ikke at vente for længe, da der måske bliver pres på.

Til orientering
Sagsnr. 12
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. 13
Til referat

Eventuelt
Ældrerådet har overvejet om der kan laves et oplysningsmøde om kollektiv trafik i samarbejde med fx Ældre Sagen, pensionistforeninger mm. Det blev besluttet, at det
skal have et formål, hvis Ældrerådet skal gøre det. Ældrerådet sætter derfor ikke i gang lige pt., men spiller ind
når debatten kommer.
Juleafslutning i december: Inside kl. 11.45. Ældrerådet
inviterer ældrechefen og May-Britt med.
Der er udsendt mødekalender for 2020.
Danske Ældreråd har lavet en undersøgelse blandt Ældrerådsformænd. Den viser at ca. hver 4. kommune har
lavet nedskæringer. Har været meget omtalt i aviserne.

