Referat af ældrerådsmøde tirsdag den 17.december, Assens rådhus.
Afbud fra Dorthe Bagge og Hanne Boutrup
Dagsorden:
Orientering ved vicedirektør Michael Bjørn
MB orienterede om det vedtagne budget, herunder reduktioner med henvisning
til anbefaling fra BDO. Visse afskedigelser er nødvendige.
Budget skal overholdes og man vil gøre alt for at overholde budget.
Orientering ved leder Signe Lunn Wals
SW supplerede MB, og vægtede hensigten af ventetiden til plejehjem mv. til
max på 26 uger. – ´Hensigten kan ikke altid opfyldes af flere praktiske
grunde.

Pkt. 142: Godkendelse af referat fra møde den19-11- 2019:
Beslutning: OK

Pkt. 143: Godkendelse af Dagsorden:
Beslutning: OK

Pkt. 144: TEMA – Hvordan virker Ældreplejen? Beslutning:
Ældrerådet havde en lang drøftelse. OT havde fremskaffet en liste
Liste over ældre foreninger med medlemmer + 60. Et par andre foreninger
kom på listen – foreningerne indbydes til et møde i Gl. Aarup hallen den
23. april kl. 09.30 -12.00. Til næste møde: dagsorden med ønske til
deltagere udarbejdes. Max to deltagere fra hver forening.

Pkt. 145: Evaluering af møder og konferencer

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

25/11- besøg af Seniorrådet i Nyborg kommune i Æblehaven og
Kildebakken (HJ og AM)
26/11 – Vingstedkonference
10/12 – konference om værdighed i Ældreplejen.
Beslutning:
25/11 – positivt besøg – Stor tak til Æblehaven og Kildebakken for et meget
fint program
26/11. Igen et godt program for Vingsted konferencen. Måske for mange
indlæg. -Ønske fra enkelte om, at det sidste emne ikke skulle have været med
– al den stund, at 5 foredrag er meget i de timer, der er til rådighed.,.
10/12. KB havde deltaget i en konference om værdighed i ældreplejen. –
Kurset henvendte sig ledere, og blev inspireret af et rejsehold, som havde
aflagt besøg i nogle kommuner. – Eden kunne med stor vægt også bruges i
Hjemmeplejen?

Pkt. 146: Møder mv.
28/01 – Besøg på Korsvang og Skelvej
Beslutning:
Program og spørgsmål bliver drøftet på møde i januar. Enighed om at de
spørgsmål vi har brugt på andre plejehjem har været OK.

Pkt. 147. Nyt fra danske Ældreråd (Evy)
Beslutning: Fra DÆ er der udsendt høringssvar vedr.: lov om ændring om
almen boliger mv. (frafald i tilkøbesum). Gælder ved opførelse af nye
plejehjem.

Pkt. 148. Nyt fra formanden
Beslutning:
Anne-.Marie meddelte, at Kirsten Broberg udtræder af Ældrerådet pr. 31-1219, da hun flytter til Rødvig på Stevns. -Med beklagelse tager ældrerådet
hendes beslutning til efterretning og som tak for arbejde i tre perioder fik hun
overrakt en gave.

Punkt 149: Nyt fra Ældrerådsmedlemmer
Assens Ældreråd
Anne Marie Gejel (formand), Dorthe Bagge, Kirsten Broberg, Ole Thøgersen, Evy
Hejbjerg Nielsen, Mogens Johansen, Hanne Boutrup, Helge Jensen og Astrid Nissen

Beslutning: OT havde udarbejdet nogle spørgsmål, som senere skal drøftes
med administrationen. Formanden sender spørgsmål til Michael Bjørn

Pkt. 150: Orientering til Pressen
Beslutning: intet

Pkt. 151: Næste ordinære møde: tirsdag den 21. januar 2020 kl. 09.00
Punkter til dagsordenen senest tirsdag den 14. januar

Med venlig hilsen

Helge Jensen
18-12-19
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