ÆLDRERÅDET
SORØ KOMMUNE
Referat fra Ældrerådsmøde den 6. 2. 2019 kl. 13.00 på Kaarsbergcentret
.
Saxostuen
Fraværende: Dorete Poulsen og Kirsten Solberg
Referent: Inge Mortensen
Referat nr. 2

Sagsfremstilling

Behandling/beslutning

14/19: Orientering fra kommunen ved
Socialchef Søren Wollesen

Afbud

15/19: Valg af ordstyrer

Karin Christensen

16/19: Godkendelse af dagsorden.

Dagsorden godkendt

17/19: Godkendelse af referat fra den
2.1.19 og underskrift.

Referat godkendt og underskrevet

18/19: Orientering fra formanden.

Orienterede om kontakt til Jens Nygård fra
teknik og Miljø og Borgmester Gert
Jørgensen.
Begge kunne ikke deltage i nuværende møde,
men vil gerne komme på et andet tidspunkt.
Ældresagen har inviteret til møde om
Plejehjemslæger den 27.2.2019 .
Orienterede om valg til ældrerådet den 26.2.
(Se hjemmesiden i dansk Ældreråd).
Konference På Nyborg Strand den 30.4.2019
opfordrer til at deltage.
Dialogmøde med Social og sundhedsudvalget
1.4.19 kl. 16
følgende deltager: Egon, Flemming,
Marianne, Karin, Michael og Inge. Egon
tilmelder.

19/19: Orientering fra medlemmerne

Marianne Refererede fra Dansk Ældreråds
Nyhedsbrev
I regi af Videnscenter for værdig ældreplej e
etableres et rejsehold der skal gennemføre
praksisnære læringsforløb om værdighed i
ældreplejen i de enkelte plejeenheder.
29 kommuner har ansøgt og 11 kommuner er

udtaget til forløbet. Som vil vare fra 3 til 6
måneder.
Ny bekendtgørelse for hj.spl. og acutpladser,
sendt i høring.
(se Nyhedsbrev fra Dansk Ældreråd)
Zenia orienterede om kode til kopimaskine.
(Inge registrer denne).
Inge orienterede kort fra møde i Brugerrådet
Degneparken.
Deltager i temadag i Køge den 26.2.19
20/19: Orientering om økonomi.

- nyt

21/19: Plejehjemslæger
Egon, Dorete og Inge deltager i
mødet den 27.2.19 kl. 13
Vores holdning til dette?

Vi drøftede om det på nuværende tidspunkt
er realistisk at tro at der kan etableres
plejehjemslæger, når der i forvejen er mangel
på praktiserende læger.
Vi drøftede: ønsker borgeren Plejehjemslæge
kontra egen læge?

22/19: Gule ærter, udlevering af billetter
Hvordan forløb det?
Bordformænd uge 7 ?

Alle billetter udleveret.
Desværre var der ikke nok billetter, Stenlille
kunne bruge 40 flere og Dianalund 10 mere.
Bordformænd til gule ærter fredag uge 7:
Flemming, Michael, Egon, Marianne og Inge
Vi mødes i Kaarsbergcentret kl. 11.15

23/19: Orientering fra arbejdsgruppen vedr.
udflugt.

Der planlægges udflugt i uge 32 og 33
1. møde afholdes den 19.2 19 kl. 12- 14
i Borgerhuset Dianalund . Inge
bestiller lokale.

24/19: Årshjul 2019, gennemgang

Gennemgået, giver et godt billede af forløb i
Sorø kommune

25/19 Tirsdagstræf Dianalund bibliotek den
19.2. kl. 10
2.4. kl. 10

Er til orientering.
Der har været omtale i avisen vedrørende
tirsdagstræf den 19.2.19 hvor Egon deltager.

26/19: Punkter til næste møde

Evaluering af gule ærter dagen
Ref. Fra møde vedrørende plejehjemslæger
Ældreudflugt
Bemærkninger til Udkast til tilsynspolitik ,
svar senest den 11.3.2019

27/19: Evt.

Forretningsorden udsendt
Afbud fra Flemming til næste møde

