Dagsorden - Ældrerådet
Dato:
Tidspunkt:
Sted:

Tirsdag den 18. maj 2021
Kl. 9:00 – 15.30
Mødelokale 2

Afbud:
__________________________________________________

Orientering ved direktør for social og sundhed - Michael Bjørn
MB`s orientering handlede mest om budget for 2021 og fremefter. - Tekniske tilpasninger,
anlægsbudgettet fastholdes. Evt. forslag til budget senest 21. maj 2021. - Plustiden får 3
mill.kr. Friplejehjem på vej i Tommerup - vil nok aflaste behovet for pladser i Tommerup
området.

Orientering ved lederen af ældre og hjemmepleje - Dorthea Lysemose
Tilsyn på hjemmehjælpsområdet. Kommunalt, uanmeldt - tilfredsstillende med et indeks på
3.6 - 4.3 af 5 mulige, samtale med leder, beboere mv.
Mangel på uddannet personale, men generelt tilfredshed med få klager.

Orientering ved leder af ældre og sundhed - Signe Lunn Walls
Som gæst deltog Anne Grete Pilgaard - ny leder af aktivitet, forebyggelse og demens. Et langt
og godt indlæg, som tog udgangspunkt i nyskabelsen af plustid for hjemmehjælpsmodtagere. Opbygningen - en erstatning, men anderledes end de kendte daghjem. Stiler efter at være
opsøgende. - Gode initiativer er i vente.
S.L.W gav en fyldig redegørelse for de forskellige tilsyn på plejehjemmene. De kommunale er
uanmeldte, mens Tilsyn fra Patienssikkerhed er anmeldte.
Tilfredshed med, kun få havde haft mindre problemer.
Den 16. september planlægges en TEMA DAG om demens.
___________________________________________________________

Pkt. 37: Godkendelse af referat fra møde den 20. april 2021
Beslutning:
Ok.

Pkt. 38: Godkendelse af dagsorden for møde den 18. maj 2021
Beslutning:
Ok.

Pkt. 39: Ældrerådsvalg den 16. november 2021
Mail fra Sune j. om pjecer, forslag fra Evy mv. og forslag fra OT om arbejdsopgaver i
forbindelse med valget.
Beslutning:
Lang drøftelse af opgaver før valg, under valg mv. - Evy havde forladt mødet kl. 12.00.

Pkt. 40: Vedrørende tilsyn på plejehjem, spørgsmål fra Evy til MB
Beslutning:
Udgår.

Pkt. 41: Svar fra MB til spørgsmål fra ældrerådet mail 29. marts 2021.
Beslutning:
Til efterretning.

Pkt. 42: Budgetønsker til 2022 fra ældrerådet
Regnskab og forslag fra OT om Ældrerådets ønsker (20. april 2021)
Beslutning:
Ældrerådet havde en lang drøftelse af ønsker og muligheder til kommende budget med
udgangspunkt i OT´oplæg.
Ældrerådet vedtog at fastholde intentioner om at forbedre budgettet med 21.5 mill.kr. Forslaget indsendes.

Pkt. 43: Demensfællesskaber - se skrivelse fra OT den 26. marts 2021
Beslutning:
Til efterretning.

Pkt. 44: Evaluering af møder og konferencer
Beslutning:
Ingen møder.

Pkt. 45: Kommende møder og konferencer
Repræsentantskabsmøde i 16. juni - se referat fra DÆ
Beslutning:
Formanden, Anne Marie Gejel og næstformanden Dorthe Bagge deltager og afgør uden et
bestemt mandat, hvem de stemmer på til ny formand.

Pkt. 46: Nyt fra Danske Ældreråd
Beslutning:
Intet.

Pkt. 47: Nyt fra formanden
Beslutning:
Intet, - men et udkast til akutplan for region Syddanmark sættes på dagsordenen den 15. juni
2021.

Pkt. 48: Nyt fra Ældrerådsmedlemmer
Beslutning:
OT har udarbejdet et svar på en forespørgsel fra Tønder ældreråd. Til efterretning.

Pkt. 49: Nyt til pressen
Beslutning:
AMG skriver et læserbrev om Ældrerådets primære ønsker til budgettet.

Pkt. 50: Eventuelt
Beslutning:
Intet.

Pkt. 51: Næste ældrerådsmøde den 15. juni 2021
Punkter til dagsordenen senest mandag den 7. juni 2021

MVH
Helge Jensen

