Referat af møde i Ældrerådet tirsdag den 17. september 2019 på Rådhuset
Assens.
Svend Erik Spillerhus var fraværende.
Dagsorden:
Orientering ved Michael Bjørn
MB orienterede om udgifter mv. i henhold til rapport fra BDO samt om
kommunens økonomiske stilling i forhold til andre fynske kommuner. – Ifølge
rapport fra BDO er udgifter til ældre faldet i 2019, mens udgifter til social- og
handicapområdet er steget.
Underskud/råderum fra 2019 overføres som besparelse til budget for 2020.
Processen omkring nyt budget for årene 2020-22, er forsinket. Vil blive forelagt
for ældrerådet på næste møde 07-10.
Demensområdet er under lup – i Vissenbjerg området har kommunen planer
om et møde for indbudte som et forsøg på at afdække behov og indsats.
Orientering ved Signe Lunn Walls
SLW supplerede MB´s redegørelse. Redegjorde også for nye daghjems tilbud til
enkelte, som er kommet i vanskeligheder efter, man nedlagde Daghjemmene i
2019.

Pkt. 105: Godkendelse af referat fra møde den 13. august 2019:
Beslutning: Godkendt.

Pkt. 106: Godkendelse af Dagsorden:
Beslutning: Et nyt punkt 117 indsættes som et internt anliggende samt
tilføjelser under punkt 110

Pkt. 107: Høringssvar til Kvalitetsstand for forebyggende Hjemmebesøg
Høringssvar er udsendt tidligere fra formanden
Beslutning: Ole Thøgersen udarbejder et høringssvar – generel tilfredshed
med forslaget. – OT sender ældrerådets svar til godkendelse inden svaret
indsendes.
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Pkt. 108: FN` ældredag tirsdag den 01-10 kl. 10-12:
Fremtidsfuldmagter mv. (indbydelse er udsendt)
Beslutning: Praktiske spørgsmål blev drøftet – Programmer uddeles og appel
til at få mange til at deltage. Max. Grænse på 100 deltagere.

Pkt. 109: Kommunens budget 2020-22 og velfærdmilliardens fremtid i
Assens kommune. Evt. nyt samt supplement til oplysninger fra MB
Beslutning: Som supplement til MB´ s redegørelse vil budgettet blive
gennemgået på næste møde, som bliver et heldagsmøde, Vedrørende
velfærdsmilliardens fremtid ønsker Ældrerådet. at midlerne overføres både
som indtægt og udgift i det kommende budget. -Dette tages med i høringssvar.

Pkt.110: Kommende møder og konferencer:
8/10 – TEMA møde i Middelfart kørsel mv.


Kørsel: HJ kører for KB og OT og EVN kører for AM og AN

22/10 – stormøde i regionsældrerådet i Fredericia


Alle medlemmer deltager – praktiske forhold aftales på møde 7/10

22/ 10 – møde om demensstrategi – Afbud fra ældreråd
26/10 – Formands- og næstformandsmøde


DB og HB deltager fra ældreråd

26/11 – Vingsted konference


Udsat til næste møde.

Pkt. 111: Nyt fra formanden
Beslutning: Formanden tager kontakt med Svend Erik Spillerhus med henblik
på fremtiden.

Pkt. 112: Nyt fra Danske Ældreråd (EVY m.fl)
Beslutning: Evy opfordrede til at medlemmer af SSU får nyhedsbrev fra
Danske Ældreråd.
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Pkt. 113: Nyt fra Ældrerådsmedlemmer
Beslutning: Kirsten Broberg deltager den 26-09. i møde i videncenterets
referencegruppe.
Hanne Boutrup efterlyste mere disciplin under møderne
Helge Jensen omtalte FM`s Ældreråds annonce i Lokalavisen for FaaborgMidtfyn.
Flere medlemmer støttede et forslag om, at ældrerådets møder indeholder en
drøftelse af et Tema-emne.
Forslag om en masterplan i Ældrepolitikken i Assens kommune..

Pkt. 114: Orientering til Pressen
Beslutning: Intet

Pkt. 115: Næste ordinære møde, mandag den 7. oktober kl. 10.00 – 16:00 i
lokale 6.
Punkter til dagsorden senest tirsdag den 1. oktober. Mødet bliver et
heldagsmøde med hovedvægt på Budgettet.

Pkt. 116: Eventuelt i.a.b.

PKT. 117: – (ekstra internt punkt):
Ældrerådet har skrevet til Danske Ældreråd om betimeligheden i, at
bestyrelsesmedlemmers udgifter ved deltagelse i møder, hvor de
repræsenterer DÆ, skal have deres udgifter dækket af en hjemsteds
kommunens ældreråd.
Beslutning: Afventer svar – men den generelle holdning er, at DÆ må betale,
hvis et medlem repræsenter hovedorganisationen.

Med venlig hilsen
Helge Jensen
17-09-2019
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