Referat med dagsorden fra Assens Ældrerådsmøde nr. 04
Tirsdag den17.april.2018 kl. 09.00 i mødelokale 7 på Assens Rådhus.
Afbud: Ole T. Hanne B.
____________________________________________________________________________________
Gæster:
Orientering ved Vicedirektør Michael Bjørn: Økonomi, politik og social & sundhedsudvalget.
- OK.18. Assens k. Ældreområde bliver ikke berørt pga. Lockout/strejke, dog lidt på sagsbehandlingen.
- En briefing om regnskab for 2017hvor der er en anselig overskridelse der udelukkende kan henføres til
flere / eller borgere med større behov for hjælp.
Orientering ved Leder Signe Plats: Fagområde: Visitation til hjælp eller bolig, Kvalitets standarter
Hjælpemidler og hjælpemiddeldepot, Kropsbårne Hjælpemidler.
En meget flot gennemgang af alle Signes Plats fagområder.
Det blev uddelt kopi af Myndigheds og visitationen arbejdsgrundlag + Den administrative organisation.

Pkt. 46: Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt.
Pkt. 47: Referat fra 03.20 .2018.
Der var ikke indkommet indsigelse mod det af sekretæren udsendte referat inden den fastsatte frist i h.t.
forretningsordenens § 6, hvorfor referatet er godkendt.
Til efterretning: Ok.
Pkt. 48:Ansøgning om tilskud til Lyd – avis, fra Richardt Grønved.
Til Beslutning:
Imødekommes, da vi forventer at lydavisen er under afvikling og at det således er sidste gang.
Pkt. 49: Faggrupper, ad hoc grupper, Obs-personer og ældrerådsrepræsentanter i kommunale
Arbejdsgrupper: Til Beslutning Nuværende Obs områder & personer.
Hjemmepleje / Demens.
Evy & Dorthe.
Plejecenter / hjem, Daghjem.
Astrid & evt. Hanne
Den ældre medicinske patient, kroniker.
Helge
Forebyggelse, Rehabilitering & vedligeholdelsestræning.
Kirsten
Transportområdet, veje, fortov, gadebelysning, busruter, tilgængelighed, m.m.
Henning/ evt. Ole.
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De kommunale udvalg:
Politiske udvalg følges via dagsordner / referater.
Byrådet
Økonomiudvalgt.
Evy

Beskæftigelse, Erhverv og Kultur.
Social og Sundhed.
Helge
Miljø, Teknik og Plan.
Henning & Ole.
Planlægning af ”ekskursion” hvorhen og hvad.. Svendborgs demenslandsby.
Kirsten kontakter Svendborg k. om statue
Assens kommunes madsservice: Venter til næste møde.

Besøg på plejecentrene et x antal pr år, hvor vi som ÆR. Kan får en orientering om plejecentret
samt afholde ældrerådsmøder:
Anne- Marie og Helger tovholder, og der aftales møder til efteråret 2018 og 2019 med.+ evt. 2020.

Pkt. 50: Møder og konferencer.
1. Repræsentantskabsmøde Nyborg Strand 7. maj
2. Ældrepolitisk konference Nyborg Strand 8. maj med emnet Har vi et værdigt samfund at blive ældre i?
Samkørsel begge dag… Ole har tilbudt at køre enten den 7- elle 8..
Der aftales individuel hvem der køre med hvem, og om det kan svare sig.

Pkt. 51: Orientering v/formanden
Referat fra Formands/næstformandsmødet den 3.april. afholdt af Danske Ældreråd.
Kirsten og Anne- Marie, deltog fra Assens og det var for hele Region Syd, der var samlet på Middelfart
nye rådhus.
Dagens emner: Hvad røre sig i de enkelte kommuner, status på Værdighedspolitikken, herunder
pårørende forhold.
Obs! på kommunale Akutpladser samt transport.
Au-Pair, System kan det bruger hos de ældre?
FNs internationale – Ældredag den 1. okt. . Tema: Hyldest til ældre der kæmper for
menneskerettighederne.
Nogle Ældreråd benytter dagen til et relevant arrangement. Skal vi?
Assens ældreråd mener ikke det er et emme der vil giver det store fremmøde og er mere målrettet, en
anden del af verden, så fejring af FNs `ældredag, må vente til 2019. men vi bakker op om eventuelle
initiativer.
Møde med Sosu-udvalgt den 30.april kl. 13- 15
Vi ønsker en fordomsfri debat, og vores forventninger som Ældreråd er, at der etableres et godt
samarbejde, imellem ældrerådet og SoSu-udvalget, både ift. visioner, indsatser m.m. og vi glæder os til
vores første møde den. 30. april kl 13.00 – 15.00 på Assens rådhus. Husk at melde fra, hvis du ikke kan!
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Pkt. 52: Orientering fra ældrerådsmedlemmerne:
Anne-Marie. Boblberg, er en Digital- platform hvor alle, ung som ældre medborgerne, kan benytte og
deltage til at finde aktiviteter med andre,
Kommunikation ÆR. imellem. Ved alt officielt kommunikation /info, henstilles der til at vi benytter
den tråd, fra den person der begynder, når der sendes til alle.

Festmiddag ift. Danske Ældreråds` repræsentantskabet. v/ Evy.
Der henstilles til at man husker det er et nyt ældreråd.. så det nuværende ældreråd er med til at beslutte
om vi skal deltage i hele pakken ift. Danske Ældreråds repræsentantskab.

Referat fra Demensmødet den 5.april v/ Hanne, Dorthe, Astrid og Evy. Nyhedsbrev vedlagt.
Meget inspirerende mødeform… og der er mange vinkler på det at være dement og pårørende og ift.
familien, det omgivende samfund forståelse, og viden om, samt rummelighed, m.m.
Pkt. 53. Ældrerådets Hjemmeside
Forslag til fremtidig drift. v/ Helge: Vi besluttede at bibeholde hjemmesiden på det nuværende niveau.
Hvis vi skal have bistand vil vi undersøge om det ikke kan klare af IT afdelingen.

Kan Hjemmesiden gøres mere dynamisk?
Vi har mulighed for at anvende kommunens Facebook.
Til orientering OK.

Pkt. 54: Orientering til pressen
Formanden orienterer pressen på Ældrerådets vegne. Hvilke sager skal pressen informeres om?
Beslutning: NEJ

Pkt. 55: Næste ældrerådsmøde nr. 5. Tirsdag den 15. 5. 2018 kl. 9 i mødelokale 7
Husk at meddele i god tid, hvis I har punkter I gerne vil have på mødet.
Beslutning: Ok.

Pkt. 55: Eventuelt
Kirsten og 3 andre personer er inviteret til møde med Alzheimer-forening

Assens den
19.04. 2018
Sekretær: Evy H. Nielsen
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