Referat fra ældrerådsmøde den 21 -01-2020 på Rådhuset, Assens
Orientering ved Vicedirektør Michael Bjørn:
MB gav os et indblik i den aktuelle kommunale økonomiske situation, forskelle
mellem § 84 og § 104 (en lille gruppe) samt svar på enkelte spørgsmål stillet af
ældrerådet på møde i december. – Andre svar vil blive givet på senere møder.
Orientering ved leder af Ældre og Hjemmepleje, Dorthea Lysemose:
DL gav os et input i budgetvedtagelser i henhold til BDO forslag. - Herunder tid hos
den enkelte borger, personale sygdom og personalemøder. Tilstræber at opfylde
intentionerne. – Visse dele af tidsforløbet er flyttet til myndighedsafdelingen.

Pkt. 1: Godkendelse af referat af møde 17-12-19:
Sekretæren foreslår efter indsigelse fra SW, at referatet ændres til: ”SW supplerede MB, og
vægtede hensigten til ydelser såsom biler mv må max være 26 uger. - Hensigten kan dog
ikke altid opfyldes af praktiske grunde. Ventetidsgarantien omfatter ikke plejehjem. – Her
tilstræbes altid en kortere ventetid.”

Beslutning: Godkendt med ovenstående tilføjelse.

Pkt. 2: Godkendelse af Dagsorden:
Beslutning: Godkendt, idet der medtages nyt punkt under pkt. 8.

Pkt. 3: Nyt medlem pr. 1. januar 2020
Formanden bød velkommen til: Ole Lyager, Algade 63, 5683 Haarby tlf. 30260351
– mail. ollya@assens.dk i Assens ældreråd.

Pkt. 4: Kultur som Drivkraft – til høring (tidligere udsendt i mail fra formand)
Beslutning: Generelt tages forslag til efterretning. OT udarbejder høringssvar.

Pkt. 5: Kvalitetsstandard aktivitets-og samværstilbud – til høring (tidligere
udsendt i mail fra formand)
Assens Ældreråd
Anne Marie Gejel (formand), Dorthe Bagge, Ole Lyager, Mogens Johansen Ole Thøgersen,
Evy Hejbjerg Nielsen, Hanne Boutrup, Helge Jensen og Astrid Nissen

Beslutning: Tages til efterretning med tilføjelse om at der mangler de tidligere
daghjem og afsnit om ensomhed. OT udarbejder høringssvar.

Pkt. 6: TEMA: Danske Ældreråds mærkesager (tidligere udsendt fra formand i
mail)
Beslutning: Udsættes til behandling på senere møde.

Pkt. 7: Skal der udarbejdes en årsrapport fra Ældrerådet (formanden).
Beslutning: Vedtaget, at vi genoptager drøftelse på møde i februar, da det er
vedtægtsbestemt.

Pkt. 8: Møder og Arrangementer: der er ikke møder eller lignende i december at
evaluere.
28-01: plejehjemsbesøg på Korsvang og Skelvej:
Kl. 10-12: Korsvang og 13.30 - 15-30 Skelvej
18-02: efter ordinære møde, plejehjemsbesøg på Odensevej:
Kl. 13.30 -15.30: Odensevej
17-03: efter ordinært møde, plejehjemsbesøg på Sydmarksgården:
Kl. 13.30 -15.30: Sydmarksgården i Verninge.
Beslutning: spørgsmål fra tidligere besøg samt nye vedr. kommunale tilsyn, Fælles
ledelse (Skelvej) og kontakt til området/beboerråd fremsendes til Ledelse inden
besøg.

27-04 og 28-04: repræsentantskabsmøde og konference på Nyborg Strand:
Hvem deltager den 27-04 og den 28-04?
Beslutning: Udsættes til februar møde.

23-04: Møde med ældregrupper i Aarup: forslag til dagsorden?
Beslutning: mødet ændres til at være et åbent møde, indledning fra person i
Danske ældreråd eller en fra Assens Kommune. Tidspunkt, kl. 09.30 - 12.00 Gl.
Aarup hal.- Endelig planlægning næste møde.
Assens Ældreråd
Anne Marie Gejel (formand), Dorthe Bagge, Ole Lyager, Mogens Johansen Ole Thøgersen,
Evy Hejbjerg Nielsen, Hanne Boutrup, Helge Jensen og Astrid Nissen

Pkt. 9: Nyt fra Danske Ældreråd (Evy)
Beslutning: Møde i DÆ – torsdag. Herunder forslag om, at alle valg til Ældreråd
skal være fremmødevalg samt forslag om repræsentantskabsmøde kun hvert andet
år.

Pkt. 10. Nyt fra formanden – herunder rapport fra madservice(formanden)
Beslutning: Oversigt fra Madservice blev gennemgået.

Pkt. 11: Nyt fra Ældrerådsmedlemmer
Beslutning: Intet

Pkt. 12: Orientering til Pressen:
Beslutning: Intet.

Pkt. 13: Næste ordinære møde er 18. februar kl. 09.00 på rådhuset
Punkter til dagsorden senest tirsdag den 11. februar

Pkt. 14: Eventuelt: i.a.b.

Haarby den 21-01-20120
Helge Jensen
sekretær

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

