Referat fra Ældrerådsmøde
Tirsdag den 20. november 2018 på Assens Rådhus.
Afbud: Ole Thøgersen og Astrid Nissen
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Orientering ved Michael Bjørn: Redegjorde for de ekstra bevillinger som kommer de
ældre til gode fra finanslovsmidler i årene 2016-18. Pengene gives til bestemte formål, som
puljer og der skal redegøres krone for krone ved forbrug. – Efter puljens udløb overgår de
til kommunes kasse, som bloktilskud, hvorefter de kan anvendes på andre formål. – Se
vedhæftede bilag.

Orientering ved Signe Plats: Som en konsekvens af reduktioner, genopretning og budget
for 2019 har myndighedsafdelingen meget at gøre ved at gennemgå hver enkelts
modtagers hjælp med hensyn til funktionsevnen. Mange klager (30-40 d.d.),
Daghjemmenes lukning og den nye ordning med aflastning for visse pårørende blev omtalt.
– uklart, hvordan aflastningen skal ske på plejehjem.
_______________________________________________________________________________________
Pkt.116: Godkendelse af Dagsorden
Beslutning: Godkendt

Pkt. 117: Godkendelse af referat af møde 16. oktober 2018:
Beslutning: Godkendt

Pkt. 118: Evaluering af møde i Nyborg den 23. oktober – Fynske ældreråds
årsmøde:
Beslutning: Alle enige om, at det var et rigtig godt møde på et vel fungerende plejehjem.
Indtryk af, at de har mange gode ting at tilbyde de ældre i Nyborg Kommune.

Pkt. 119: Evaluering af Ældrepolitisk konference, Vingsted 15. november:
Beslutning: Konferencen var veltilrettelagt i fortrinlige rammer og med mange vigtige
indlæg. Hver enkelt medlem redegjorde for deltagelse i de forskellige seminarier. Af de 10
seminarier, deltog hver deltager i to. Der var forskelle, men alle fik et godt udbytte. Vi
afventer evalueringen og de enkeltes foredragsholdere oplæg, som vil være tilgængelig på
Danske Ældreråds hjemmeside.

Pkt. 120. ”Årshjul” for Ældrerådsarbejdet i 2019 – forslag fra møde i oktober:
Assens Ældreråd Anne Marie Gejel (formand), Dorthe Bagge, Kirsten Broberg, Ole
Thøgersen, Evy Hejbjerg Nielsen, Henning Falkesgaard, Hanne Boutrup, Helge Jensen og
Astrid Nissen

Vi prøver at fremskaffe et ”årshjul” fra kommunen.
Beslutning: Kommunen har intet årshjul, hvorfor vi selv må udarbejde en årsplan. Evy vil
komme med et udkast til næste møde.

Pkt. 121: Møder og konferencer:
Borgermøde den 22. november 2018, Saftstationen kl. 12.00 -15.00
Faglige seniorer: Helge Jensen repræsenterer Ældrerådet, men der har været fri tilmelding.
- Seneste tilmelding var 12. november.
Møde i Glamsbjerg samme dag som Det gode liv. Enkelte ældrerådsmedlemmer vil deltage.

Pkt. 122: Orientering v/formanden
Beslutning: Anne- Marie mindede om, at vi skal besøg plejehjem i Vissenbjerg og Aarup
den 24. januar.- Tidsplan ved Anne-Marie.
Henvendelse fra Ole Sand angående besparelse af rengøring i det gamle rådhus i
Tommerup. – besparelsen er lig den som også kommer til at gælde alle kommunens
aktivitetshuse. – Ældrerådet beklager, men i den foreliggende situation kan der næppe
gøres noget. Får et svar af formanden.
Formanden efterlyste forslag fra medlemmer til en samtale, hun skulle have med Fyens
Stiftstidende. – Flere forslag fra medlemmer som input til samtale.

Pkt.123: Orientering fra ældrerådsmedlemmer:
Beslutning: HJ redegjorde for visse undersøgelser om brug af VR- briller til demente.
Kommunen har p.t. Ingen faste planer, men de vil internt søge mere information.
Enige om, at formanden skriver til Danske Ældreråd om at få en stand med på årsmøde
omkring VR-briller i Nyborg i april.
Evy fulgte op på bemærkerne angående placering af deltagere på anden dag ved
årsmødet. Formanden skriver til Danske Ældreråd.
Et andet forslag om taleret for gæster kræver selvstændig behandling. Punktet tages op på
møde i januar med hensyn til evt. ændringsforslag til vedtægter.l

Pkt.124: Orientering til Pressen:
Beslutning: Se punkt nyt fra formanden.

Pkt.125: Næste Ældrerådsmøde tirsdag den 18.december kl. 09.00
Assens Ældreråd Anne Marie Gejel (formand), Dorthe Bagge, Kirsten Broberg, Ole
Thøgersen, Evy Hejbjerg Nielsen, Henning Falkesgaard, Hanne Boutrup, Helge Jensen og
Astrid Nissen

Forslag til punkter til formanden senest mandag den 10.12.
Det overlades til Ole Thøgersen at finde et sted til en lille jule afslutning.

Pkt.126: Eventuelt
i.a.b.

Helge Jensen
Sekretær
19-11-2018

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

