Referat

Deltagere:

Afbud:
Mødedato:
Mødetid:
Mødested:

Erik Bertelsen, Alex Kejlberg, Birthe Kalstrup, Hans Kjær Christensen, Annegrete Løkke Nielsen, Thøger Opstrup, Birgit Kirkensgaard Hansen, Ejgil Andreasen og Lena Degn
21. marts 2018
Kl. 9.30 til 12.00
Hammel administrationsbygning, mødelokale 3 (glasburet)

Referat, Ældrerådsmøde 21. marts 2018
Sagsnr. 1
Til referat

Sagsnr. 2
Til referat
Sagsnr. 3
Til referat

Morgensang
Følger rækkefølgen for kontaktpersoner på plejecentrene. Denne gang valgte Hans en sang.
Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.
Underskrivning af referat, kørselssedler og diætsedler
Referat og diætseddel blev underskrevet. Kørselssedler
blev indsamlet og nye udleveret.

Sagsnr. 4
Opfølgning fra sidste møde
Sagsbeskrivelse Opfølgning på beslutninger og aktiviteter sat i gang ved
sidste møde.
Til referat
Der skal igangsættes en ordning med Lokalavisen, hvor
det annonceres under ’Kommunen informerer’, at ’Ældrerådet har holdt møde og referatet ligger på
www.favrskov.dk’.

Sagsnr. 5

Tema for mødet – Ældrerådets kommunikationsmaterialer (inkl. fotografering)
Sagsbeskrivelse Bilag: Fra hjem til hjem
Bilag: Ældrerådet varetager dine interesser
Til referat

Kommunikation tog gruppefoto til hjemmeside og portrætfotos til Ældrerådets pjece: ’Ældrerådet varetager
dine interesser’. Erik vil i samarbejde med forvaltningen
stå for en opdatering af pjecen.
Ældrerådet gennemgik pjecerne generelt. Det kan evt.
overvejes at ændre overskriften på pjecen: ’Fra hjem til
hjem’, når pjecen genoptrykkes.
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Til beslutning
Sagsnr. 6
Sagsbeskrivelse

Til referat

Høringssvar – Brugertilfredsundersøgelsen
Bilag: Sagsfremstilling – Brugertilfredsundersøgelse på
ældreområdet
Bilag: Brugertilfredsundersøgelsen 2017 - handleplan
Bilag: Rapport vedr. kommunale leverandører
Bilag: Rapport vedr. private leverandører
Bilag: Høringssvar på brugertilfredshedsundersøgelsen
på ældreområdet i 2017
Ældrerådet gennemgik brugertilfredsundersøgelsen og
handleplan.
Høringsfristen er 21. marts 2018.
Ældrerådet har følgende forslag til ændringer:
- Ældrerådet bakker op om tiltaget, der skal forsøge at undgå mange forskellige hjemmehjælpere.
- Ældrerådet bakker op om en ny metode.
Handleplanen tages op igen på et ældrerådsmøde senere på året.

Til drøftelse
Sagsnr. 7
Til referat

Nyt fra møder og kurser - opfølgning og læring
Ældrerådet gav en tilbagemelding fra konferencer i Danske Ældreråd. Erik har sendt en tilbagemelding om mødets afholdelse til Danske Ældreråd.
Ældrerådet tog en drøftelse af programmet for Fremtidsværksted den 11. april på Thorshøj.

Til drøftelse
Sagsnr. 8
Sagsbeskrivelse
Til referat

Kollektiv trafik
Drøftelse af den kollektive trafik i Favrskov Kommune.
Der kommer væsentlige ændringer takster pr. 18. marts
2018.
I Århus Kommune kan pensionister rejse i 30 dage for
180 kr. uden for myldretiden.
I Randers er der en særordning, hvor man kan rejse frit
inden for kommunes grænser for 300 kr. pr. år.

Ældrerådet vil opfordre Byrådet til at undersøge, om det
er muligt at lave en ordning som i Randers Kommune.

Til drøftelse
Sagsnr. 9
Til referat

Nyt fra fokusområder
- Færdselssikkerhed – Birgit.
- Velfærdsteknologi mm. – Thøger.
- Offentlig transport – Ejgil.
- Det nære sundhedsvæsen – Annegrete.
- Nyt plejecenter Dommerparken – Erik.
- Ældrerådets budget sættes på som punkt til orientering hvert kvartal. Bilag udsendes med bemærkning om kørsel og diæter er indregnet.
Ældrerådets medlemmer drøftede fokusområder.

Til drøftelse
Sagsnr. 10
Til referat

Nyt fra møder og kurser - opfølgning og læring
Ældresagen inviterer til temamøde om ’Hvordan opretholdes det gode lange liv’ af Lis Puggaard
Onsdag 2. maj 2018 kl. 13-16 i Sløjfen i Hadsten.
Tilmelding skal ske til Hans.
Til repræsentantskabsmødet mandag den 7. maj på Hotel Nyborg Strand deltager Erik, Hans og Birthe.

Til orientering
Sagsnr. 11
Sagsbeskrivelse
Til referat

Konkurs på ældreområdet
Ældrechef Peter Mikkelsen orienterede om konkurs hos
leverandør.
Konkursen var uventet, men kommunens beredskab trådte i kraft og da konkursen blev offentliggjort, meldte
kommunens medarbejdere sig for at afhjælpe problemet.
Ældrerådet tilkendegiver, at det er en flot indsats såvel
ledelsen, som administrationen og medarbejderne har
ydet.

Til orientering
Sagsnr. 12
Sagsbeskrivelse

Sundhedsprofilen
Sundhedschef Birgitte Holm Andersen orienterede om
sundhedsprofilen.

Til referat

Sundhedsprofilen er blevet til på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse udsendt til 52.000 tilfældigt udvalgte
borgere i Region Midtjylland fra 16 år og op. Svarprocenten har i Favrskov Kommune været 66% - den højeste i
regionen. Svarprocenten i regionen har generelt ligget på
62%.
Ældrerådet inviteres til opsamlingsmøde: ’Hvordan har
du det’ i Kulturcenter InSide, Dalvej 1, Hammel den 8.
maj kl. 15-17 (Store sal).
Her præsenteres resultaterne fra Favrskov Kommune af
Defactum, der har stået for undersøgelsen.
Der er tilmelding senest onsdag 2. maj 2018. Invitation
med link til tilmelding er sendt med referatet ud.

Til orientering
Sagsnr. 13
Sagsbeskrivelse

Servicepakker
Bilag: Brev til beboere på plejecentre i område Vest
Bilag: Brev til beboere på plejecentre i område Nord og
Syd
Orientering til beboere på plejecentrene om en årlig takstregulering på servicepakkerne i 2018. Taksten reguleres med virkning fra 1. januar 2018. Frivilligt tilbud til beboere på kommunens plejecentre.

Til referat

Til orientering
Sagsnr. 14
Sagsbeskrivelse

Til referat

Ældrerådet tog brevene om servicepakker til orientering.

Nyt fra bruger- og pårørenderåd
- Anlægget – Alex
- Elmehøj – Hans
- Hinneruplund – Annegrete
- Møllegården – Birthe
- Skaghøj – Ejgil
- Thorshøj – Erik
- Tinghøj – Birgit
- Voldum - Lena
Ældrerådets medlemmer orienterede om nyt fra brugerog pårørenderåd og kontakt til gruppeledere på plejecentrene.
Nogle steder skriver ældrerådsmedlemmer et indlæg om
Ældrerådets arbejde i beboerblade på plejecentrene.

Plejecentrene fungerer forskelligt ifht. bruger- og pårørenderåd, aktivitetsråd og frivillige. Der skal laves en liste
over, hvor der er bruger- og pårørenderåd.

Til orientering
Sagsnr. 15
Til referat

Nyt fra formanden
Erik har afholdt et møde med pensionister i Laurbjerg.
Hans og Erik har et hilse-på møde med forvaltningen den
22. marts 2018.
Formænd fra ældreråd i nabokommuner mødes.

Til orientering
Sagsnr. 16
Sagsbeskrivelse
Til referat

Til orientering
Sagsnr. 17
Til referat

Månedens gode oplevelse
Alle har mulighed for at byde ind med en god oplevelse
siden sidste møde.
Thøger har haft en god koncertoplevelse i København.

Eventuelt
På Hinneruplund er der et tilbud om, at pensionister kan
spise middag for 60 kr. Ejgil foreslår det som en mulighed andre steder i kommunen.
På Voldumcentret oprettes en demenscafé i de fællesarealer, hvor også pensionistforeninger m.v. mødes. Brugen af fællesarealer på centret kan evt. drøftes i brugerog pårørenderåd. Kommunen er generelt positivt stemt
over for at åbne plejecentrene op, så borgere i nærområdet kan afholde aktiviteter på plejecentrene.

Til godkendelse
Sagsnr. 18

Oplæsning og godkendelse af referat

