ÆLDRERÅDET
SORØ KOMMUNE
Referat fra Ældrerådsmøde den 5. september 2018 kl. 11,45
på Kaarsbergcentret
Fraværende: Inge Mortensen
Referent: Dorete Poulsen
Referat nr. 8

Sagsfremstilling

Behandling/beslutning

103/18: Valg af ordstyrer

Zenia

104/18: Godkendelse af dagsorden

Godkendt

105/18: Godkendelse af referat fra den
01.08.18 og underskrift

Godkendt efter tilføjelse til 94/18 – Zenia
modtog ikke Ipad, da hun har fået i tidligere
periode i Ældrerådet.
Pkt.100/18 Britta tilsluttes sygepl.grupperne
Kaarsbergsvej og Zenia Plejegruppe Stenlille.
Herefter underskrevet.

106/18: Orientering fra formanden
a) Møde med Søren Wollesen
b) Besøg på Røde Kors Hjemmet
c) Værdighedspolitikken og Stenlille
Temadag 25.9. Samkørsel ?
Sundhedsstyrelsens invitation til
åbningskonference 29.11.18 i
Middelfart
Lokale fremover

107/18: Orientering fra medlemmer

108/18: Orientering om økonomi

a)Økonomi ovf. Pkt. 115/18
Udlån af mindre hjælpemidler undersøges.
b)20. sept. Kl. 13-15
c)Mødeindkaldelse er nu udsendt til nogle af
arbejdsgrupperne.
Det enkelte ældrerådsmedlem tilmelder sig
selv til de invitationer, man finder relevante.
Samkørsel aftales mest muligt.
Britta, Zenia og Michael deltager i ”Frivillig
fredag”.
Sorø Kommunes dagsordener og referater
hentes fremover på nettet, som følger:
Social- og Sundhedsudvalget – Karin
Økonomiudvalget – Dorete
Byrådet – Michael
Miljø- og Teknikudvalget – Egon
Ved relevante punkter rundsendes oplysning
til hele Ældrerådet.
Øvrige meddelelser taget til efterretning.
Michael rundsender invitation fra RegionsÆldrerådet til temadag 19. sept.
Marianne anmoder om evaluering og
prioritering af Ældrerådets arbejde.
Dette behandles på møde i november.
Aktuel status forelagt.
Det præciseres, at regninger skal indsendes
elektronisk til kommunen.

109/18: Evaluering af ældreudflugt

110/18: Vision og Planstrategi
Borgermøde den 11.9.18
Hvem deltager?
111/18: Det Danske Madhus
Drøftelse af udsendt materiale
112/18: Orientering om magtanvendelse
Drøftelse af udsendt materiale
113/18: Opfølgning vedrørende Den
Internationale Ældredag den 1.10. i
Stenlille.
114/18: Rapport over kommunale bygninger.
Rapport er fremsendt.
115/18: Budget 2019-2022

116/18: Punkter til næste møde den 3.10.18
117/18: Evt.

Mange positive tilbagemeldinger fra
deltagere både hvad angår busturen, traktørstedet, middagen og tidsplanen.
Billetsalg: Der er brug for flere sælgere på
Kaarsbergcentret.
Restsalg af billetter: For mange opkald til det
anførte telefonnummer – anden løsning
fremover.
Billetterne: For små sedler, problemer med
anførte afgangssteder/-tider – anden løsning
fremover.
Plakater: hænges fremover op inden
aktiviteter lukker ned for sommerferien.
Salgslister: De anførte navne og
telefonnumre blev ikke brugt. Kun antal
personer på de enkelte startsteder var
relevant.
Ældrerådsmedlemmer: Der ønskes flere med
på hver bus næste år.
Specialdiæter: Skal oplyses ved køb af
billetter.
Intern kommunikation: skal fremmes blandt
rådets medlemmer, især hvad angår ændring
i deltagerantal mv. Der må aftales en mere
præcis holdning til særaftaler.
Inge, Karin, Britta og Dorete.
Foregår i Multisalen, Holbergskolen,
Dianalund kl. 19.
Taget til efterretning. Den lave svarprocent
på spørgeskemaet findes uheldig, ligesom det
bemærkes, at der fortsat mangler en
madudbyder nr. 2.
Taget til efterretning.
Arbejdsgruppen udsender snarest program,
praktiske oplysninger og annoncetekst.
Taget til efterretning med bemærkning om,
at Sorø Bibliotek mangler på listen. Karin
indberetter denne mangel på Ældrerådets
vegne.
Ældrerådet finder ingen sammenhæng
mellem Værdighedspolitikken og den i
Prioriteringsforslaget anførte besparelse på
ca. 10 mill. på ældreområdet. Det forventes,
at en del af det lån Sorø Kommune har fået
bevilget på 34 mill. vil komme ældreområdet
til gavn. Britta indsender høringssvar med de
overordnede betragtninger.
Evaluering af Ældredag
Britta fraværende
Intet

