Referat af Assens Ældrerådsmøde nr. 10
Tirsdag den 16. oktober 2018 på Assens Rådhus.
Afbud: Kirsten Broberg
Orientering ved Dorthes Lysemose. Leder Ældre & Sygepleje: Hjemmepleje,
Hverdagsrehabilitering, Daghjem, Demens, Sygepleje, Akutsygepleje og Center for
rehabilitering: Oplyste om ny ledelsesfordeling inden for sundhed og Ældre. Daghjem
lukkes, men nye muligheder for afløsning af pårørende er på vej, fællesledelse af Skelvej
og Strandgården. Besparelser og ny ordninger omfatter ca. 100 stillinger. Besparelse på
ca. sygeplejen på 1,8 mil. kr. Andre forventede ændringer/serviceforringelser kan forventes
i forlængelse af det vedtagne budget for 2019. - Kan også få betydning for
kvalitetstandarderne fremover.
_______________________________________________________________________________________
Pkt.104: Godkendelse af Dagsorden
Beslutning: Godkendt

Pkt. 105: Godkendelse af referat af møde 18.september 2018:
Beslutning: Godkendt

Pkt. 106: Ældrerådets ordinære møder i 2019:
Ordinære møder i 2019 - Alle dage er lokale 7, booket fra kl. 9-12.












22. januar
19. februar
19. marts
23. april - ændret fra tirsdag før påske til tirsdag efter påske
21. maj
18. juni
20. august
17. september
8. oktober (uge 41)
19. november
17. december

Beslutning: Godkendt

Pkt. 107: Projekt om VR briller til demente- udsat fra møde i september
Helge har sendt mail med oplysninger om projektet i en mail fra 24-08-18 til alle
medlemmer af Ældrerådet:
Assens Ældreråd Anne Marie Gejel (formand), Dorthe Bagge, Kirsten Broberg, Ole
Thøgersen, Evy Hejbjerg Nielsen, Henning Falkesgaard, Hanne Boutrup, Helge Jensen og
Astrid Nissen

Beslutning: HJ orienterede om projekter der har kørt i andre kommuner. – HJ tager
kontakt til demenskoordinator om enten et orienterende møde eller projekt i kommunen.

Pkt.108: Evaluering af møde i Faaborg den 26. september
Deltagere: Astrid, Ole, Dorthe, Evy og Anne-Marie
Beslutning: Saglig og god information ikke mindst om de forskellige puljer – herunder
overgangen fra målrettede tilskud til beløb via bloktilskud årene derpå.

Pkt.109: Møder og konferencer








Ældre Sagen inviterer til Politisk høring i Aktivcenteret, Glamsbjerg tirsdag den
23. oktober kl. 17.00-19.00. Helge er blevet anmodet om at indlede med et par
stikord om Ældrerådets holdning. - Ingen tilmelding.
Ældrepolitisk konference i Vingsted den 15. november
o Kørsel aftalt. Bil fra Assens, Haarby og Vissenbjerg/Brylle
Årsmøde for fynske senior- og ældreråd i Nyborg onsdag den 24. oktober
o Kørsel aftales mellem deltagere: Anne Marie, Evy, Dorthe, Ole og Helge
Regionsmøde for Ældreråd i Region Syddanmark, Fredericia tirsdag den 6.
november? – OT forsøger at få fremskaffet program.
o Hvem deltager? Aflyst
Faglige seniorer inviterer til møde på Saftstationen torsdag den 22. november i
Saftstationen.

Beslutning: Fri tilmelding til leder af Faglige Seniorer. Helge orienterer om Ældrerådet på
mødet.

Pkt: 110: Høring om Værdighedsmilliard
Formanden har modtaget forslag til høring i Ældreråd – er sendt til alle medlemmer og
Ole Thøgersen har også sendt ældrerådets høringssvar for 2018 og 19.
Beslutning: OT udarbejder en svar skrivelse og Anne Marie tilstiller høringsbrevet til
pressen som læserbrev.

Pkt.111: Orientering v/formanden
Beslutning: Formanden ønskede, at alle medlemmer svarer på henvendelse om sager
uanset om man er enig eller ej.

Pkt.112: Orientering fra ældrerådsmedlemmer:

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

Beslutning: Evy gav udtryk for at hun ikke var enig i, at det på sidste møde blev vedtaget,
at Ældrerådet ikke kunne stå som med arrangør sammen med diverse ældreforeninger. Vedtaget, at Ældrerådet stræber efter at indbyde eller på anden måde får orienteret
borgerne om rådets synspunkter. – Alle medlemmer må gerne som enkeltpersoner fortælle
om arbejdet i Ældrerådet.

Pkt.113: Orientering til Pressen:
Beslutning: Læserbrev ved formanden udsendes snart.

Pkt.114: Næste Ældrerådsmøde tirsdag den 20.november kl. 09.00
Forslag til punkter til formanden senest mandag den 12. november
Et ”årshjul” for ældrerådets arbejde i 2019 drøftes på november mødet.

Pkt.115: Eventuelt
Vi var indbudt til at se Assens Madservice. – Fin modtagelse og rundvisning ved lederen,
Line Hansen. Efter rundgangen prøvespiste vi diverse hovedretter og bi retter. Et godt og
meget fint instruktivt besøg på en kommunal intuition som kommunen kan være glad for.
Anne-Marie takker Line Hansen.

Assens den 21-10-18
Helge Jensen - sekretær

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

