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Sagsfremstilling

Behandling/beslutning

42/19: Orientering fra kommunen ved
Socialchef Søren Wollesen
kl.13.00

S.W. Orienterede om, at Sorø kommune
fattes penge, og at man for øjeblikket
arbejder på at fremkomme med forslag til
forskellige tiltag for at overholde budgettet
2019 for det samlede social -og
sundhedsområde. Det er mest på handicap
og psykiatriområdet, der har været en
opdrift i udgifterne, men alle områder skal
holde for ved eventuelle besparelser.
29. april 2019 skal der være budgetmøde, og
vi kan se besparelsesforslagene onsdagen
før.
Desuden skal man igen i år udarbejde et
handlekatalog med besparelser for 2020.
På næste Ældrerådsmøde, vil S.W. orientere
om, hvordan det går med den nye
arbejdsgang i Hjemmeplejen da man ikke
holder fællesmøde om morgen . Der er 3
grupper i Hjemmeplejen.
Desuden vil vi høre mere om, hvad
Velfærdsmilliarden er blevet brugt til.
S.W. fortalte at Hjælpemiddelområdet er
blevet meget bedre, og man er ved at
komme ned i sagspuklerne.

43/19: Valg af ordstyrer

Flemming Greve

44/19: Godkendelse af dagsorden

Godkendt

45/19: Godkendelse af referat fra den 6.3.19
samt underskrift.

Godkendt og underskrevet.

46/19: Orientering fra formanden.

Egon tilmelder sig til Ældrepolitisk
Konference i Nyborg den 30.4.2019.
Dorete overvejer om hun tilmelder sig.

Referat fra Dansk Ældreråds sidste
bestyrelsesmøde er videresendt til
Ældrerådet.
Egon har fået referat fra generalforsamling i
Stenlille Kulturhus.
Zenia, Michael, Dorete, Inge og Egon
deltager i besøg til
Velfærdsteknologilejlighed i Næstved den
2.5.2019
Zenia tilmelder os.
Zenia kontakter Karin med henblik på
deltagelse.
47/19: Orientering fra medlemmerne

Michael berettede fra afholdt
Regionsældrerådsmøde d 23.3.19. Der var 3
gode oplæg til mødet og herunder fortalte
Søren Wollesen om samarbejdet mellem
sygehus og praktiserende læger.
Zenia fortalte at der afholdes møde i
Aktiviten i Stenlille den 30.4.19. Peter
Bringgaard har foreslået fælles henvendelse
om manglende P-pladser, både ved
Aktiviteten i Stenlille og Kaarsbergcentret i
Sorø.
Dorete orienterede om at ældregruppen + 80
år vil stige de næste år med 30 % i Sorø
Kommune.
Vi har givet 2.000 kr i tilskud iflg. aftale med
Centerbestyrelsen på Korsbergcentret for
Gule Ærter arrangementet.
Kirsten orienterede om et succesfuldt
Tirsdagstræf på Dianalund bibliotek den
2.4.19 sammen med Inge.
Her fortalte Inge og Kirsten om de forskellige
punkter, der blev drøftet på mødet med
Social og Sundhedsudvalget den 1.4.19
Der var stor spørgelyst fra deltagerne.

48/19: Status på økonomi.

Vores økonomi ser fin ud pr. 31.3.19

49/19: Orientering fra Kostrådsmødet

Marianne orienterede fra kostrådsmøde i
Degneparken, som hun og Karin har deltaget
i. I Kost rådet er der repræsentanter fra Sorø
kommune , Ældrerådet og brugere af
ordningen.
Det Danske Madhus leverer mad til
hjemmeboende ældre og der er generelt
stor tilfredshed.
Madhuset har trænet deres chauffører i at
”tale måltidet op”. Der er arrangeret fælles
spisning af helene, som er gruppeleder i
Døgnplejen.
Det er aftalt at Karin, Marianne og Dorthe
fra det Danske madhus arrangerer
smagsprøver i Degneparken.

Brugerundersøgelse sendes ud inden påske.
Der søges brugere til kostrådsgruppen,
gerne mænd, da de ikke er repræsenteret.
50/19: Evaluering af dialogmødet den 1.4.

Vi var enige om, at det var et rigtig godt
møde med mange deltagere fra Ældrerådet
og Ældresagen i Sorø kommune.. Ældrerådet
og Ældresagen havde sat dagsordenen. Her
blev bl.a. drøftet emner som
plejehjemslæger, ensomhed, Det rigtige
Match, Klippekort i hjemmeplejen og
betaling for akutpladser,.

51/19: Nyt fra arbejdsgruppen vedrørende
udflugt

Arbejdsgruppen orienterede om hvor langt
de er nået.
Ældreudflugten bliver afholdt den 5.,7.,12.,
og 14., august 2019.
og turen går til Troense på Tåsinge.
Mere om turen senere.

52/19: Punkter til næste møde.

Næste møde afholdes den 8.maj kl. 13.00 i
Stenlille Kulturhus.
Høringssvar vedrørende
hjælpemiddelområdet.
Opfølgning på evt. Folkemøde

53/19: Evt.

Dorete har erfaret , at Sorø kommune
planlægger et folkemøde i Sorø. Hvis det er
tilfældet , må vi have en pavillon til
Ældrerådet ,så vi kan orientere om vores
arbejde .
Kirstens billede er ikke på Ældrerådets
brochure mere. Kirsten Kontakter Sorø
kommune så det kan komme i orden igen.
Afbud til næste møde: Inge Mortensen

