ÆLDRERÅDET
SORØ KOMMUNE
Referat fra Ældrerådsmøde den 6. 3. 2019 kl. 13.00 på Kaarsbergcentret
.
Saxostuen
Fraværende: Flemming Greve
Referent: Inge Mortensen
Referat nr. 3

Sagsfremstilling

Behandling/beslutning

28/19: Orientering fra kommunen ved
Socialchef Søren Wollesen
kl.13.00 -13.30

S.W. Orienterede om den økonomiske
situation på Sundhedsområdet. Det er
fortsat en udfordring, vi skal lave mere for de
samme penge.'
Der bliver løbende lavet budgetopfølgning, og
indrapportering til økonomiudvalget.
(I gennemsnit anvendes 38.000 kr. pr. borger
+65 år)
Vedtægter på Ældreområdet er godkendt af
Byrådet. Fremover er det Social og
Sundhedsudvalget som skal godkende
ændringer i vedtægter.
Drøftet klippekortordningen som er bevilget
til beboere på plejecentre(½t pr. uge pr.
borger)
Der er kommet et ønske fra udekørende
team om tildeling af ekstratimer svarende til
klippekortsondringen på plejecentre. Dette
er ikke muligt.
Rekruttering af personale: Der arbejdes på at
gøre job i Sorø kommune attraktivt, for at
tiltrække mere personale, og elever til
uddannelse.
Obs. vi får en invitation til at besøge
teknologilejelighed i Næstved den 2.5.19 med
afgang fra Sorø ,Rådhusvej kl. 12.30

29/19 Orientering fra formand for teknik og
miljø Jens Nygaard kl. 13.30

Jens Nygård blev budt velkommen af
formanden.
Der blev drøftet parkeringsforhold ved
Kaarsbergcentret, som er blevet indskrænket
for gæster til Kaarsbergcentret grundet
reserverede pladser til sygeplejeklinik og
hjemmepleje biler.
J.N. Oplyste at der arbejdes på en
helhedsplan ,
Der foreslås fra Ældrerådet at der kunne
laves en midlertidig løsning ved at fjerne

hække og nogle træer, og etablere en grus
parkeringsplads i en overgangsløsning.
Aktiviteten i Stenlille har ligeledes
problemer med parkeringspladser til ældre
der skal i Aktiviteten.
Invalideskilte ønskes udskiftet til
handicapskilt.
Vejbelægning på Elmevej i Dianalund er
under al kritik. J.N. Undersøger hvem der er
ansvarlig.
Varmtvands bassin : Der ønskes et særskilt
rum til kørestolsbrugere .
Movia køreplan drøftet: Plan skulle være
opsat overalt i Vestsjælland i løbet af juli
måned.
Der arbejdes på helhedsplan for alle områder
i Sorø kommune, som kan fremme
bosætningen.
30/19: Valg af ordstyrer

Dorete

31/19: Godkendelse af dagsorden.

Godkendt

32/19: Godkendelse af referat fra den
6.2.19 og underskrift.

Godkendt og underskrevet.

33/19: Orientering fra formanden.

Dansk Ældreråds formand er gået af med
øjeblikkelig virkning.
Egon har deltaget i tirsdagstræf på biblioteket
i Dianalund og til møde med Inner Wheel i
Sorø, hvor han fortalte om ældrerådet
Skema til lokaleforhold udfyldes af Egon.
Egon sender dagsordenspunkter til mødet
med Social og Sundhedsudvalget.
Vedr. ældrepolitisk konference på Nyborg
Strand den 30.4.19 : Egon deltager

34/19: Orientering fra medlemmerne

Inge har deltaget i Brugerrådet Degneparken
og Centerbestyrelsen i Aktiviteten i Stenlille
som observatør.
Karin og Marianne deltager i kostrådsmøde i
Degneparken den 12.3.19
Michael deltager i Regionsældrerådsmøde
den 25.3.19
Kirsten og Inge var til temadag i Køge og gav
en kort orientering

35/19: Orientering om økonomi.

Orientering fra Dorete

36/19: Plejehjemslæger
Referat fra mødet den 27.2.2019

Mødet blev drøftet, er det realistisk at
etablere Plejehjemslæger? Tages op den 1.4.
med social og sundhedsudvalget.

37/19: Gule ærter fredag den 15.2.19
Evaluering af dagen

En god dag,
Der arbejdes på at udlevere Billetter

i Ruds Vedby til næste år.
Udlevering af billetter skal starte kl. 10. og
skal være ens i hele kommunen.
38/19: Orientering fra arbejdsgruppen vedr.
udflugt.

Udflugt i uge 32 og 33 Mandage og onsdage
Der arbejdes på at turen går til Sydfyn.

39/19: Bemærkninger til tilsynspolitik
Høringsfrist den 11.3.19

Inge laver oplæg og sender til høring i
Ældrerådet.

40/19 Punkter til næste møde

Evaluering af dialogmøde den 1.4.19
Referat fra kostrådsmøde

41/19 Evt.

Følgende ønskes drøftet den 1 .4. med Social
og Sundhedsudvalget:
Læger på plejehjem?
Brandsikkerhed på Plejecentre
Møde med hjemmeplejegrupper

