Referat fra Assens Ældrerådsmøde nr.09
Tirsdag den 18. september kl. 09.00 i mødelokale 7 på Assens Rådhus.
Afbud: ingen – Helge Jensen gik kl. 10.40
Orientering ved Vicedirektør Michael Bjørn, økonomi, politik, social og
sundhedsudvalg.
MB orienterede om forhandlingerne om budgettet 2019 og årene fremefter. 4 partier drøfter,
om der kan opnås forlig. – understregede at alle politiske grupper er klar over, at der
mangler ca. 40 mill. kr., men uenigheden gælder midlerne. Situationen på mødet uafklaret.
– Vi afventer de fortsatte drøftelser og 1. behandling den 19.9.2018
Orientering ved Dorthea Lysemose med bistand fra Jeanette Fondt. Leder Ældre &
Sygepleje: Hjemmepleje, Hverdagsrehabilitering, Daghjem, Demens, Sygepleje,
Akutsygepleje og Center for rehabilitering.
DL redegjorde for personligt fravær på grund af sygdom, forventede ændringer i
opgavefordelingen. Budget -forhandlingerne betyder her meget - en uafklaret stilstand.
JF redegjorde om demens arbejdet. Også i hendes arbejdsområde kan der komme
ændringer.
Daghjemmenes forhold blev belyst, bl.a. flytning fra Æblehaven til Korsvang.
_______________________________________________________________________________________
Pkt.92: Godkendelse af Dagsorden
Beslutning: godkendt med et par ekstra punkter.

Pkt.93: Referat af ekstraordinært møde den 4. september på Strandgården
Beslutning: intet at bemærke.

Pkt.94: Evaluering af besøg på plejehjemmene Æblehaven og Strandgården den 4.
september 2018.
a) Der henvises til referater fra Helge – udsendt til medlemmer.
b) Kopi af mails – sendt til Birthe Badstue og Charlotte Jørgensen af Anne
Marie – er kopi er tidligere sendt ældrerådets medlemmer
Beslutning: Alle enige om, at det var gode og instruktive besøg på to forskellige hjemÆldrerådets mail til plejehjem er individuelle breve.

Assens Ældreråd Anne Marie Gejel (formand), Dorthe Bagge, Kirsten Broberg, Ole
Thøgersen, Evy Hejbjerg Nielsen, Henning Falkesgaard, Hanne Boutrup, Helge Jensen og
Astrid Nissen

Pkt.95: Budget og visionsmøde i Glamsbjerg den 6.september:
Deltagere: Anne Marie og Evy
Beslutning: Evy deltog i gruppen vedrørende sundhed. Drøftelsen kom til at dreje sig
mere om spareforslag end sundhedsspørgsmål.
Anne-Marie var i en gruppe, der drøftede fremtidens drømmeboliger – herunder
nye former for boliger til ældre.
100 deltagere – også indlæg fra fremtidsforsker.

Pkt. 96: Projekt om VR briller til demente
Helge har sendt mail med oplysninger om projektet i en mail fra 24-08-18 til
alle medlemmer af Ældrerådet:
Beslutning: Udsat til senere møde.

Pkt.97: Møder og konferencer:
Ældre Sagen inviterer til Politisk høring i Aktivcenteret, Glamsbjerg torsdag
den 25. oktober kl. 17.00-19.00. Helge er blevet anmodet om at indlede med
et par stikord om Ældrerådets holdning. - Mødet er offentligt.
Temadag den 26. september i Faaborg – tilmeldelse er foretaget.
Ældrepolitisk konference i Vingsted den 15. november
Evt. ændringer i deltager- antallet
Årsmøde for fynske senior- og ældreråd i Nyborg onsdag den 24. oktober
Hvem deltager og aftale om kørsel?
Regionsmøde for Ældreråd i Region Syddanmark, Fredericia tirsdag den 6.
november.
Hvem deltager?
Faglige seniorer inviterer til møde den 22. november på Saftstationen.
Beslutning: OT påtager sig rollen som tovholder i tilmeldelse og antal af deltagere til de
enkelte arrangementer. Til møderne i faglige seniorer og Ældre Sagen er vi
inviteret som gæster.
Pkt.98: Orientering v/formanden
Beslutning: Intet at bemærke.
Assens Ældreråd Anne Marie Gejel (formand), Dorthe Bagge, Kirsten Broberg, Ole
Thøgersen, Evy Hejbjerg Nielsen, Henning Falkesgaard, Hanne Boutrup, Helge Jensen og
Astrid Nissen

Pkt.99: Orientering fra ældrerådsmedlemmer
Beslutning: Intet.

Pkt.100: Orientering til Pressen
Beslutning: Det overlades til formanden evt. at fremsende læserbrev med Ældrerådets
holdning.

Pkt.101: Næste Ældrerådsmøde tirsdag den 16. oktober kl. 09.00
Beslutning: Der gøres opmærksom på, at det er efterårsferie-ugen!

Pkt.102: Eventuelt
Beslutning: Intet at bemærke.

Assens den 20-09-18
Helge Jensen – sekretær med bistand fra Hanne Boutrup

Assens Ældreråd Anne Marie Gejel (formand), Dorthe Bagge, Kirsten Broberg, Ole
Thøgersen, Evy Hejbjerg Nielsen, Henning Falkesgaard, Hanne Boutrup, Helge Jensen og
Astrid Nissen

