ÆLDRERÅDET
SORØ KOMMUNE
Referat fra Ældrerådsmøde den 4.6. 2019 kl. 13.00
Kaarsbergcentret
Saxostuen
Fraværende: Marianne krüth og Michael Foersom
Referent: Inge Mortensen
Referat nr. 6

Sagsfremstilling
69/19: Orientering fra kommunen ved
Socialchef Søren Wollesen

Behandling/beslutning
Gennemgået Årshjul for Ældrerådet og alle
har modtaget det.
Tilbagemelding om hvordan det går med
hjemmeplejegrupperne.
Hverdagene er ok., med det en udfordring at
få bemandet weekend og helligdage .
Status på anvendelse af midler til en værdig
ældrepleje ( værdighedsmilliarden 2019)
Følgende områder blev gennemgået:
Livskvalitet
Selvbestemmelse
Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i
plejen,
Mad og ernæring
En værdig død
Pårørende
Der arbejdes på at implementere de konkrete
handlinger der er beskrevet i
værdighedspolitikken i nuværende
valgperiode. X 1 årlig gøres status til både det
politiske niveau , ældrerådet og
interesseorganisationer.
Der fremsendes særligt dokument til
ældrerådet.
Drøftet Demensområdet.
Et ønske at der bliver etableret et
døgnaflastningstilbud for demente på
Blomstergården i Dianalund. S.W. Vil tage det
med.
De foreslåede besparelser er vedtaget i
byrådet, trods fremsendte indsigelser i
besparelsesforslaget.

Kirsten spurgte ind til om Sorø kommune var
udvalgt til at få besøg af Demensrejseholdet.
Sorø er ikke udvalgt.
70/19: Valg af ordstyrer

Flemming Greve

71/19: Godkendelse af dagsorden.

Dagorden godkendt

72/19: Godkendelse af referat fra den
8.5.19 og underskrift.

Referat godkendt og underskrevet

73/19: Orientering fra formanden.

Pia Nyborg vil komme til næste møde
Kort orientering fra møde i Regionshuset.

74/19: Orientering fra medlemmerne

Inge orienterede fra Følgegruppen
vedrørende demens. Referat fremsendes.
Flemming har udarbejdet invitation til
politikerne vedr. Ældreudflugten . Er
godkendt.
Demensrejseholdet har besøgt 14 kommuner
og implementeret
kompetenceudviklingsforløb på 50
plejecentre og uddannet nøglepersoner på
plejecentrene..
Læs mere om projektet : Sundhedsstyrelsen
under Demensrejseholdet.

75/19: Orientering om økonomi.

Er ok

76/19: Ældreudflugt
Hvem sælger billetter i
Borgerhuset Dianalund
Søparken Ruds-Vedby
Stenlille Kulturhus
Hvem deltager på Ældreudflugten på
følgende dage
5.8
7.8.
12.8
14.8

Salg af Billetter:
Borgerhuset Dianalund:
Dorete og Inge
Ruds-Vedby:
Flemming
Stenlille:
Zenia og Egon
Sorø Kaarsbergcenteret:
Kirsten, Egon og Flemming
Deltagere på Ældreudflugten.
Se fremsendte skema.
Annonce i avisen den
Den 25.6. 19 og reminder den 16.7.19
Kirsten fremsender opslag om busturen til
alle.

77/19: Planlægning af temadag 1.oktober

Arbejdsgruppen Dorete, Karin, Marianne og
Kirsten arbejder videre med planlægning af
dagen.
Inge er Stand By ved behov.
Dansk Ældreråd opfordrer på Fns
internationale Ældredag 1.10 at tage afsæt i
Fns verdensmål nr. 10 om ”mindre ulighed”.

Sorø kommune har ikke verdensmål nr.10 i
deres arbejde.
78/19: Folkemøde på Ankerhus i Sorø den
27.8. fra kl. 16 til kl. 20
Skal vi deltage?

Folkemøde bliver den 17.8 19 fra kl. 11 til
kl.17
Vi afventer besked fra Sorø kommune om det
videre forløb.

79/19: Punkter til næste møde

Næste møde 31.7. kl. 12.00 på
Kaarsbergcentret.
Følgende punkter på dagsorden:
Pia Nyborg
Opfølgning på billetsalg
Folkemøde den 17.8
Temadag den 1.10

80/19 Evt.

./.

