Referat - Ældrerådet
Dato:
Tidspunkt:
Sted:

Tirsdag den 18. januar 2022
Kl. 13:00
Mødelokale 2

Afbud:
Britta Schall Holberg.
______________________________________________________
I starten af mødet deltager Michal Bjørn, direktør for Social- og Ældreforvaltningen. Han hilser
på, og der er en præsentation af medlemmerne af det nye ældreråd.
Han håber på et godt samarbejde med det nye ældreråd.
I formandens fravær ledes mødet af næstformanden, Jørgen Nyberg Larsen

Pkt. 10: Godkendelse af dagsorden
Beslutning:
Ole T ønsker tilføjet to punkter:
15.a : Samarbejdet med brugere af ældreplejen.
15.b : Samarbejde med foreninger med brugere 60+.
Det tilstræbes, at dagsorden fremover indeholder mere information om de enkelte punkter.

Pkt. 11: Godkendelse af referat fra 7. december 2021
Beslutning:
I referatet ændres det fremtidige mødetidspunkt til 3. tirsdag i måneden kl. 13.

Pkt. 12: Orientering fra formanden
Beslutning:
Efter aftale med Ældrerådets formand har Jørgen Nyberg Larsen kontaktet formanden for
Social og Ældreudvalget, Poul Erik Svendsen. De skal i morgen tale om samarbejde med
udvalget i den kommende periode.

Pkt. 13: Bordet rundt
Hvorfor valgte jeg at stille op til Ældrerådet??
Beslutning:
Der var en bred debat om, hvad man tænker sig, Ældrerådet kan have indflydelse på. Her
refereres ikke hele debatten, men blot stikord:
 Rekruttering af personale til hjemmepleje og plejehjem.
 Ældrerådets mulighed for selv at tage initiativer.
 Ønske om større viden om ældrepolitik.
 Være med til at skabe tryghed for ældre, der er afhængige af hjælp.
 Økonomi skal matche behov.

Assens Ældreråd
Britta Schall Holberg, Hanne Hemmingsen, Lone Wadowski, Jørgen Nyberg Larsen, Tonny
Stenkilde, Ditte Henriksen, Mogens Johansen, Ole Thøgersen og Pia Mandrup Nygaard

Pkt. 14: Samarbejdet med Byrådet
Beslutning:
Det er aftalt med Ældrerådets formand, at Jørgen Nyberg Larsen til næste møde laver udkast
til justering af Ældrerådets vedtægter og forretningsorden.
Jørgen Nyberg Larsen kontakter formand for Social og Ældreudvalget, Poul Erik Svendsen,
med henblik på, at Ældrerådet får 2 årlige møder med udvalget.

Pkt. 15: Samarbejdet med administrationen
Beslutning:
Der sigtes imod, at der i vidt omfang trækkes på forvaltningens fagpersoner med henblik på at
deltage i relevante punkter på Ældrerådets møder.

Pkt. 15. a: Samarbejdet med brugere af ældreplejen
Beslutning:
Der er en bred debat om, hvordan Ældrerådets medlemmer kan få bedre indblik i, hvordan den
enkelte bruger og pårørende oplever den ydelse, de modtager, enten i plejebolig eller i
hjemmeplejen. Fra pressen kendes de positive historier fra læserbreve, hvor der gives udtryk
for tilfredshed. De negative historier kendes fra pressen. Men hvordan opleves den almindelige
hverdag.
Forslag om brugerråd/pårørenderåd, spørgeskemaer mv.
I kommende møder arbejdes videre med problemstillingen.

Pkt. 15. b: Samarbejde med foreninger med medlemmer 60+
Beslutning:
Ældrerådet kan bringe sager frem til Byrådet, men vil gerne have input fra foreninger med
ældre medlemmer. Der kunne evt. tages kontakt til Ældresagen, og Røde Kors (f.eks. vedr.
besøgsvenner og tryghedsopkald).
Der arbejdes videre med dette.

Pkt. 16: IT og andre kommunikationsformer
Beslutning:
Besøg fra kommunens IT-afdeling. Der udleveres I-Pad til rådets nye medlemmer, ligesom der
etableres forbindelse til rådhusets WI-FI.
Ved anvendelse af den udleverede I-Pad er beskeder en del af det kommunale netværk – og
dermed beskyttet.

Pkt. 17: Næste møde den 15. februar 2022
Beslutning:
Møderne ligger fremover den 3. tirsdag i hver måned kl. 13.

Assens Ældreråd
Britta Schall Holberg, Hanne Hemmingsen, Lone Wadowski, Jørgen Nyberg Larsen, Tonny
Stenkilde, Ditte Henriksen, Mogens Johansen, Ole Thøgersen og Pia Mandrup Nygaard

Pkt. 18: Eventuelt
Beslutning:
Intet.
Referent: Mogens Johansen

Assens Ældreråd
Britta Schall Holberg, Hanne Hemmingsen, Lone Wadowski, Jørgen Nyberg Larsen, Tonny
Stenkilde, Ditte Henriksen, Mogens Johansen, Ole Thøgersen og Pia Mandrup Nygaard

