Referat

Deltagere:

Afbud:
Mødedato:
Mødetid:
Sted:

Erik Bertelsen, Alex Kejlberg, Hans Kjær Christensen, Thøger
Opstrup, Birthe Kalstrup, Annegrete Løkke Nielsen, Ejgil Andreasen
Birgit Kirkensgaard Hansen, Lena Degn
15. januar 2020
Kl. 9.00-11.30
Hammel, mødelokale 3 (glasburet)

Referat, Ældrerådsmøde 15. januar 2020
Sagsnr. 1
Til referat

Sagsnr. 2
Til referat

Sagsnr. 3
Til referat

Morgensang
Følger rækkefølgen for kontaktpersoner på plejecentrene. Denne gang valgte Ejgil 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.

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

15. januar 2020
Sagsbehandler:
May-Britt Damsgård Madsen
Tlf. 89642118
mbdm@favrskov.dk
Personlig henvendelse:
Favrskov Kommune
Social og Sundhed Sekretariatet
Torvegade 7
8450 Hammel
Sagsnr.
710-2017-40931
Dokument nr.
710-2020-7430
Cpr.-/CVR-nr./Ejd.nr.

Til referat



Henvendelse til Forbrugerombudsmanden om
Midttrafiks kontantbetaling ved flexkørsel.



Opfølgning på udsendelse af nyhedsmail december 2019.



Der er endnu ikke kommet svar fra Forbrugerombudsmanden.



Udsendelsen af nyhedsmail opleves positiv. Den
bliver sendt ud til ca. 45 personer samt forskellige foreninger, som sender den videre. Det
skønnes, at ca. 250 får den tilsendt. Ca. 400 følger Ældrerådet på Facebook.

Sagsnr. 5
Tema: Nye boligformer
Sagsbeskrivelse
 Afdækning af boligsituationen i Favrskov Kommune.

Til referat



Studieturen til Tryghedsboligerne Højgård,
Egebjerg, Horsens 30. januar kl. 9.30

-

Chefen for Plan og Byg var inviteret til at komme
og orientere om boligsituationen, men kunne
ikke finde plads i kalenderen.

-

Der arrangeres samkørsel til Tryghedsboligerne
Højgård, Egehøj 17, Egebjerg i Horsens.

Sagsnr. 6
Køb af mad på plejecentre
Sagsbeskrivelse
 Mulighed for at alle borgere kan købe mad på
plejecentrene.
Til referat



Der er endnu ikke modtaget et svar fra kommunen. Det kan overvejes at udvide kvalitetsstandarden. Der skal foretages en konkret vurdering
af borgeren. Ældrerådet foreslår, at man kan lave
en forsøgsordning, hvis betingelserne er tilstede.
Forslaget medtages, når Ældrerådet fokuserer på
mad og måltider.

Sagsnr. 7
Besøg af ældrechef kl. 9.00.
Sagsbeskrivelse Henriette Halgaard Rasmussen fortæller om:

Til referat

Til beslutning
Sagsnr. 8
Sagsbeskrivelse



Hvordan fungerer akutfunktionen i Favrskov
Kommune? Hvor meget bruges akutpladserne?



Opfølgning på anbefalinger i udredning om nattevagtsdækning.

Der var afbud fra Henriette. Sagen udsættes til næste
møde, hvor der også ønskes en orientering om, hvordan
et færre antal plejehjemspladser i kommunen stemmer
overens med, at der bliver flere ældre.

Høringssvar
Der er udarbejdet høringssvar til:



Til referat

Demensundersøgelse. Høringsfrist 21. januar.
Sundhedsvisitationer. Høringsfrist 21. januar.

Ældrerådets høringssvar kan findes på Ældrerådets
hjemmeside efter behandling på Byrådsmøde.

Til drøftelse
Sagsnr. 9
Til referat

Til drøftelse
Sagsnr. 10
Sagsbeskrivelse

Til referat

Til orientering
Sagsnr. 11
Sagsbeskrivelse

Til referat

Til orientering
Sagsnr. 12
Til referat

-

Det blev besluttet, at man i høringssvaret til demensundersøgelsen laver en bemærkning om,
at Ældrerådet har anbefalinger til punkter til demenspolitikken. Ellers godkendt.

-

Sundhedsvisitationer: Godkendt.

Nyt fra møder og kurser - opfølgning og læring
Intet nyt under dette punkt.

Nyt fra fokusområder
- Færdselssikkerhed – Birgit.
- Orientering fra det nedsatte § 17 udvalg om kollektiv trafik – Ejgil.
- Udvidelse af Voldumcentret – Lena.
- Ældrerådets budget sættes på som punkt til orientering én gang i kvartalet. Bilag udsendes med
bemærkning om kørsel og diæter er indregnet.
Ældrerådet drøftede nyt fra fokusområder.

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

Nyt fra formanden
- Møde med Veluxfonden 3. februar kl. 14.30 i Inside. Håbet er, at Veluxfonden vil give et tilskud til
en ny bus til Plejecenter Thorshøj.
-

Forberedelse af dialogmøde med Social- og
Sundhedsudvalget 3. marts kl. 16.00.
Der skal tales om oplægget vedrørende Visitatio-

nen.

Til orientering
Sagsnr. 13

-

Indvielse af Solhøj 4. februar kl. 15.00.
Der er deltagelse fra Ældrerådet.

-

Eksterne steder, der kan afholdes møder i 2020
udover Solhøj i februar og Hinneruplund og
Favrskov Mad. Der var forslag om sundhedscentre i kommunen og hospice i Rønde.

-

To medlemmer af Ældrerådet deltager 20. januar
i møde med Regionsældrerådet.

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. 14
Til referat

Eventuelt
Intet under dette punkt.

