ÆLDRERÅDET
SORØ KOMMUNE
Referat fra Ældrerådsmøde den 7. november 2018 kl. 11,45
på Kaarsbergcentret , Saxostuen
Fraværende: ./.
Referent: Inge Mortensen
Referat nr. 11

Sagsfremstilling

Behandling/beslutning

138/18: Orientering fra kommuen ved
Socialchef Søren Wollesen kl. 13.15

Afbud

139/18: Social og sundhedsudvalgsformand
Lars Schmidt kl. 11.45
Orientering om kommunens
økonomi /budget

Lars Schmidt orienterede om budgettet på
sundhedsområdet, værdighedsmilliarden,
Akutpladser, Målet er at ophold er uden
udgifter for borgeren
Ventetid på hjælpemidler: Politisk besluttet
ventetid.
Drøftet ny organisering af hjemmeplejen.
Faste læger på plejehjem ,en vanskelig
opgave.
Nye plejeboliger/ældreboliger inden for de
næste 4-6 år skal der ligge en plan.

140/18: Valg af ordstyrer

Kirsten

141/18: Godkendelse af dagsorden.

Dagsorden godkendt med tilføjelse til punkt
151: Værdighedspolitik , høringssvar
152: Evt.

142/18: Godkendelse af referat fra den
3.10.18 samt underskrift.

Godkendt og underskrevet

143/18: Orientering fra formanden.

Har modtaget 1 klagesag som formanden har
videresendt da Ældrerådet ikke behandler
personsager.
Orienterede om der er interesse for at
besøge huset i Næstved vedr.
velfærdsteknologi. Planlægge s i 2019
Egon deltager i Dialogmøde i Stenlille
kulturhus den 22.11.18
Temadag i Ringsted den 13.11.:Egon, Kirsten,
Zenia og Dorete deltager.
Besluttet at få lavet nye foldere til
ældrerådet. Pris: ca. 1800 kr.

Der bestilles 800 stk. Korrekturlæsning inden
trykning.
144/18: Orientering fra medlemmerne

Karin og Marianne , og 2 brugere har været til
kostrådsmøde i Det Danske Madhus.
Prøvesmagt mange retter, som var opvarmet
i mikrobølgeovn svarende til det borgeren gør
i hjemmet. Alle retter velsmagende.
Dorete deltager i temadag i Vingsted.
Michael sende r referat ud fra møde i
Regionsrådet.

145/18: Orientering om økonomi

Vores budget er i positiv balance

146/18: Kvalitet standard for forebyggende
hjemmebesøg til høring .

Høringssvar fremsendes senest den 15.11.
Egon og Inge er ansvarlig

147/18: Rapport vedrørende kommunale byg
ninger.
Til høring.

Høringssvar senest den 12.11.
Egon og Inge er ansvarlig

148/18 Følgegruppe i forhold til udvikling af demensområdet.
Fællesmøde den 19.11.18 kl. 14
1 medlem udpeges til følgegruppe.

Kirsten ,Dorete og Inge deltager i
fællesmødet.
Egon tilmelder deltagerne.
Inge deltager i følgegruppen

149/18: Evaluering af vores møder

Vores møder er i positiv udvikling
Møder i 2019: 1. onsdag i mdr. kl. 13.00 i
Saxostuen
Kirsten varetager indkøb til kaffen det næste
½ år.
!. møde i 2019 er den 9. 1. 2019 kl. 13.00

150/18 Punkter til næste møde

Nedsættelse af arbejdsgrupper vedr. Gule
Ærter i uge 7. 2019 og ældreudflugt i 2019
Julehygge

151/18: Værdighedspolitik

Høringssvar senest den 23.11.18
Egon og Inge er ansvarlig

152/18: Evt.

./.

