Referat af Ældrerådsmøde 18. december 2018 på Assens Rådhus

Orientering ved Michael Bjørn:
Michael Bjørn redegjorde for et punkt fra møde i Social og Sundhed den 03-12-18
om indstilling til Byrådets møde 19-12-18 om ændring af Kvalitetsstandarder for
personlig pleje og praktisk hjælp samt dagtilbud. – Han forklarede, at det
udelukkende var en følge af besparelser, som tidligere er blevet behandlet og været
i høring i Ældrerådet. - Det er årsagen til, at ændringerne ikke er blevet sendt i
høring.
Rådet var ikke enige, og Rådet valgte efterfølgende at ville vurdere sagsforløbet.
MB oplyste, at ca. 8,6 mill.kr fra værdighedspuljen vil blive overført til Bloktilskud
fra 2019.
Social og Sundhed indbyder til dialog-møde mandag den 4. februar kl. 17.00.

Orientering ved Signe Lunn Walls:
Assens Kommune har modtaget ca. 6 mill.kr. til ekstra ældrepleje i 2019. - Vedrører
sygeplejen til understøttelse af ny uddannelse: ”borgerne og sygeplejen” - gælder til
udgangen af 2019.
Lederen af Skelvej plejehjem er nu også leder af Strandgården.
Kommunens tilbud til ophold på daghjem lukker 31-12-18. En ny mulighed for
pårørende for aflastning åbner på Sydmarksgården, Holmely og Flemløse
plejehjem. Ordningen gælder primært den pårørende og ikke den dårlige ægtefælle.
Max 26 pladser.

Pkt. 127: Godkendelse af Dagsorden
Beslutning:
Godkendt med en tilføjelse, at vi indledningsvis drøfter redegørelsen fra MB. –
Rådet bad formanden skrive en mail til Byrådet via. Michael Bjørn, at det er rådets
opfattelse, at de bebudede ændringer skulle have været sendt i høring, inden
behandling og vedtagelse i Byråd. Mail blev sendt fra mødet.

Pkt. 128: Godkendelse af referat af møde den 20. november 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

Beslutning:
Godkendt.

Pkt. 129: Rengøring på Aktivitetscentre – henvendelse vedr. Det gamle
rådhus i Tommerup (sag fra møde i november pkt.122) – se også mail fra Ole
Thøgersen samt mail sendt fra Anne-Marie
Beslutning:
Signe Wals vil indbyde de berørte ældrecentre og repræsentanter fra Ældrerådet til
møde den 11-01-19 kl. 10.00 i Aktivitetscenteret i Glamsbjerg. Formanden og Evy
deltager.

Pkt. 130: Rengøring af lejligheder i plejeboliger – se mail til Anne-Marie: fra
en pårørende 29/11
Beslutning:
Ældrerådet har tidligere gjort indsigelse – vil indgå i ældrerådets drøftelse af de
vedtagne besparelser.

Pkt. 131: Tilbud om gratis blad lavet af Sky Media samt andet firma
Beslutning:
Udsat, da vi er dækket ind af vores nuværende blad som er brugbar.

Pkt. 132: Udarbejdelse af Årsplan - Oplæg ved Evy Hejberg Nielsen
Beslutning:
Evy vælges til at stå for at redigere Ældrerådets årsplan. Vil løbende blive
redigeret med tilføjelser eller ændringer.

Pkt. 133: Møder, besøg mv. i januar
Beslutning:
Møder eller arrangementer indføres i årsplan.

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

Foreløbig er der fastsat ekstraordinært møde til tirsdag den 08-01 kl. 12.00,
ordinært møde tirsdag de 22-01 kl. 09.00 og besøg på plejehjem i Vissenbjerg og
Årup torsdag den 24-01.

Pkt. 134: Orientering ved formanden
Herunder henvendelse fra borger om manglende indkøbsmuligheder.
Beslutning:
Undersøger om vi kan få lavet en liste med handlende, der bringer varer ud. Emnet
tages op senere.

Pkt. 135: Orientering fra Ældrerådsmedlemmer
Beslutning:
Ældrerådet var repræsenteret på borgermøder i Glamsbjerg (Ældre Sagen) og i
Assens på Saftstationen Faglige seniorer) – Begge steder var der politikere med, og
det var gode og informative møder. – Vi skal aldrig sige nej til indbydelse!

Pkt. 136: Orientering til Pressen
Beslutning:
Intet at bemærke.

Pkt. 137: Næste ældrerådsmøde tirsdag den 22.januar 2019
Ekstra ordinært ældrerådsmøde tirsdag den 8.januar kl. 12.00 på Rådhuset –
mødet indledes med lidt mad fra kantinen.
Ordinært møde tirsdag den 22. januar kl. 09.00 – punkter til dagsorden senest
mandag den 14-01.

Pkt.138: Eventuelt
Den udsatte juleafslutning afholdes tirsdag den 24.01 efter det ordinære møde.
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