Referat fra ældrerådsmøde den 19.marts kl. 09.00,
Rådhuset, Assens.
Afbud: Hanne Boutrup
Orientering ved Michael Bjørn:
MB orienterede om råderumskatalog ( på ca.11 mil.kr) afventning af afgørelse fra
Ankestyrelsen. Redegjorde også om merudgifter ved indlæggelse og behandlinger
på sygehuse samt andre meget relevante spørgsmål.

Orientering ved Signe Plats:
SP gjorde rede for de foranstaltninger, der er iværksat i stedet for de lukkede
daghjem. – fornyet visitation af borgere, som tidligere var på daghjemmene.
Hjælpemidlerne bliver hurtigt stillet til rådighed for borgere med behov. – Liggedage
på færdigbehandlede borgere blev berørt. Antallet af disse er bragt meget langt
ned. – Vedrørende pårørende er man også blevet opmærksomme på svage enlige.
Pkt. 33: Godkendelse af referat af møde den 19-02-19
Beslutning: OK

Pkt. 34: Godkendelse af Dagsorden.
Beslutning. OK

Pkt. 35: Godkendelse af høringssvar kvalitetsstandard personlig og praktisk
Hjælp – forslaget er sendt som formandssvar den 07-03-19
Beslutning: OK til formandssvaret fra 07-03-19

Pkt. 36: Akutpleje i Assens kommune og Medfinansiering af sundhedsvæsenet
(OT)
Beslutning. Udsættes til behandling på møde i maj
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. 37: Henvendelse fra Borgerservice angående påtænkt ændring af bestilling
af fribefordring til læge mv. – Ændring fra telefonisk til skriftlig henvendelse. –
Afdelingsleder Laila von der Lippe borgerservice redegjorde for forslaget.
Beslutning: Med henvisning til udsendte skemaer og en god begrundelse fra Laila
von der Lippe, herunder henvisning til økonomien, tog Ældrerådet henvendelsen til
efterretning.
Pkt. 38: Spørgsmål vedrørende bevilling i henhold budgetændringer angående
rengøring mv.
Beslutning: Der er flyttet nogle midler tilbage, ca. 2.1 mill. kr.

Pkt. 39: Ældrerådets ønsker til budgettet for 2020-23.
Beslutning. Flere ønsker var fremme, men vi fandt det forebyggende arbejde bør
være en del af det kommunale tilbud, foranstaltninger lig de lukkede daghjem bør
nyde fremme, værdighedspolitikken skal prioriteres højere, Ældreplejen bør være
lig det, man har råd til at betale og den lukkede demenscafe i Flemløse bør komme i
gang igen med kommunal bistand i samarbejde med frivillige

Pkt. 40: Evt. Ekskursion for Ældrerådet foråret eller forsommeren 2019.
Beslutning. Dorthe Bagge og Helge Jensen fik til opgave at lave en dags
ekskursion tirsdag den 28.maj 2019.

Pkt. 41: Evaluering af møder og konferencer:
20-02-19: Regionsmøde i Vejle: OT redegjorde for instruktivt og godt møde, hvor
også HJ deltog.
27-02-19. konference Danske Ældreråd samt valg til bestyrelse:
Beslutning. God konference, problemer med lokale og oplysninger om formanden
for Danske Ældreråds pludselige fratræden. – Kirsten Broberg, som er suppleant
må indtræde i Danske Ældreråds bestyrelse indtil repræsentantskabsmødet. Evy
Nielsen blev nyvalgt som suppleant til den kommende landsbestyrelse.

Pkt. 42: Kommende møder og konferencer:
Assens Ældreråd
Anne Marie Gejel (formand), Dorthe Bagge, Kirsten Broberg, Ole Thøgersen, Evy Hejbjerg
Nielsen, Henning Falkesgaard, Hanne Boutrup, Helge Jensen og Astrid Nissen

04.-04-19: Møde i Kerteminde – Fynskredsen
Deltagere: Anne-Marie, Evy, Ole, Astrid og Kirsten deltager.

10-04-19: Dialogmøde mellem ældrerådet og Social og Sundhedsudvalg.
Deltagere: Alle medlemmer deltager og umiddelbart derefter er der et kort
ekstraordinært møde i Ældrerådet, hvor Kirsten Broberg vil orientere om arbejdet i
danske Ældreråds referencegruppe - Videncenter for værdig ældrepleje.

29-04-19 samt konference 30-04-19: tilmeldelse er foretaget, kørsel aftales næste
gang. – i henhold til beslutning fra møde d. 19-02 sendte jeg på Ældrerådets vegne
forslag til ændring af vedtægterne angående taleret for alle ved repræsentantskabsmøde.
Svar fra Sekretariat om at vedtægts-forslag fra bestyrelsen om samme emne allerede efter
repr. Møde i 2018 er på dagsordenen den 29-04. – Har som følge heraf trukket forslag
medmindre bestyrelsen fortryder deres forslag. (HJ)
Beslutning: Til efterretning

Pkt. 43: Orientering ved formanden
Beslutning: Ønske om en strammere mødekultur, da flere har problemer med
hørelsen - tilslutning fra alle.

Pkt.44: Orientering fra Ældrerådsmedlemmer
Beslutning: ingen

Pkt. 45: Orientering til Pressen
Beslutning: intet

Pkt. 46: Næste Ældrerådsmøde tirsdag den 23. april kl. 10.00! (bemærk ændring
af dato og tidspunkt)
Punkter til dagsorden senest torsdag den 11.april til formand eller sekretær.

Pkt. 47: Eventuelt
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

M.v.h.
Helge Jensen
21-03-2019

Assens Ældreråd
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