Dagsorden med referat til Assens Ældreråds møde nr. 01
tirsdag den 16. januar 2018 kl. 09.00 i mødelokale 7 på Assens Rådhus.
Fraværende:
____________________________________________________________________________________
Gæster: Borgmester Søren Steen Andersen
IT Afdelingen
Pkt. 1: Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt

Pkt. 2: Godkendelse af referat fra 28.11. 2017.
Godkendelse af det konstituerende møde.
Beslutning: Godkendt

Pkt. 3: Orientering v/formanden
Der orienteres ud fra aktuelle emner.
Borgmester Søren Steen Andersen kommer for at hilse på det nye Ældreråd.
Beslutning: Borgmester Søren Steen Andersen hilste på det nye ældreråd, og vi havde en kort men rigtig
god dialog. Vi ser frem til et godt samarbejde.
Der er sket besparelse på annoncering. Fremover er det ikke alle foreninger der kan annoncere på kommunens sider. Dog kan patientforeninger og andre, hvor kommunen er involveret annoncere. I øjeblikket
annonceres der i Folkebladet. Flere udtrykker bekymring for, at det kan få betydning for det frivillige
arbejde. Vi vil forsøge at følge udviklingen på området.
Ole fremkom med en avisartikel, omkring den store forhøjelse af spildevandsafgifterne, som ikke kan
undgå at få stor betydning for ældre borgeres økonomi. Ole vil skrive til Forsyningsselskabet for at gøre
opmærksom på vores bekymring og gøre opmærksom på ældrerådets høringsret.
Rådet blev gjort opmærksom på Danske Ældreråds Temadag den 5.3. i Middelfart: Retsgrundlag og arbejdsopgaver for Ældre-/seniorråd. Tilmelding og kørsel aftales på næste møde.
Pkt. 4. Udlevering af iPads.
It Afdelingen sørger for introduktion og vejledning i aktivering af iPads.
Beslutning:
It Afdelingen kom på besøg, medbringende vore nye iPads, som blev aktiveret og gjort klar til brug.
Takket være nogle flinke og dygtige medarbejdere gik det hele let.
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Pkt. 5: Høringssvar vedr. Togtrafikplan
Formanden har modtaget Togtrafikplan, som i øjeblikket er i Høring.
Beslutning: Togtrafikplanen på 98 sider blev taget til efterretning med den tilføjelse, at det ville have været rart med en overordnet konklusion.
Pkt. 6 : Vedtægter for Assens Ældreråd.
Se de nuværende på: www.assensaeldreraad.dk
Beslutning: Vedtægterne blev gennemgået og de punkter, som skal omformuleres, så de passer, som loven er nu, gennemgås igen på næste møde.
Pkt. 7: Forretningsorden for Assens Ældreråd
Se de nuværende på: www.assensaeldreraad.dk
Beslutning: Forretningsordenen blev gennemgået og de ændringer der er gennemgås på næste møde
Pkt. 8: Næste møde: tirsdag den 20. 2. 2018 kl. 9 i mødelokale 7
Beslutning: Husk at meddele i god tid, hvis I har punkter I gerne vil have på mødet.
Pkt. 9: Orientering til pressen
Formanden orienterer pressen på Ældrerådets vegne. Hvilke sager skal pressen informeres om?
Beslutning: Intet
Pkt. 10: Evt.
Helge opfordrede os alle til at deltage i mødet i Middelfart.

Assens den 10.01. 2018
Aase Andersen
sekretær
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