ÆLDRERÅDET
SORØ KOMMUNE
Referat fra Ældrerådsmøde den 31. 7. 2019 kl. 12.00 på
Kaarsbergcentret .Saxostuen
Fraværende: Dorete Poulsen og Michael Foersom
Referent: Inge Mortensen
Referat nr. 7

Sagsfremstilling
81/19: Orientering fra kommunen ved
Socialchef Søren Wollesen
kl.13.00

Behandling/beslutning
Vigtigt punkt var budget 2020
Budgettet vil blive fremsendt til høring i
Ældrerådet.
Orientering om akutteamet..
Der blev spurt ind til brandsikkerhed på vore
plejecentre. SW oplyste at alt var i orden.
Vedrørende behov for plejehjemspladser /
ældreegnede boliger i fremtiden, er der
nedsat arbejdsgruppe
Ældrerådet ønsker at der etableres et
døgnaflastningsophold for demente på
Blomstergården i Dianalund. SW tager
ønsket med til videre behandling.

82/19: Valg af ordstyrer

Flemming Greve

83/19: Godkendelse af dagsorden

Godkendt
tilføjelse under evt. hvem varetager indkøb
det næste ½ år?

84/19: Godkendelse af referat fra den 4.6.19
samt underskrift.

Godkendt og underskrevet

85/19: Orientering fra formanden.

86/19: Orientering fra medlemmerne

Pia Nyborg kommer til vores møde 4.
september kl. 14.00
Orienterede om lederskift på Røde Kors
hjemmet.
Kirsten orienterede om tirsdagstræf på
Biblioteket i Sorø.
Kirsten undersøger om vi skal deltage
Inge orienterede om Tirsdagstræf i Dianalund
Deltager den 1.10. fra kl. 10 -11

87/19: Status på økonomi.

Egon orienterede om økonomien.

88/19: Opfølgning på billetsalg til udflugt
og deltagere på udflugtsdagene.

Stor tilslutning til Ældreudflugten
i alt 424 borgere deltager i turen til Tåsinge.
Der fremsendes plan hvem der deltager de
enkelte dage.
Der udarbejdes et endeligt budget for
udflugterne og fremsendes til Ældrerådet.

89/19: Folkemøde 17. 8. 19

Vi deltager ikke ved folkemøde med en stand,
men opfordrer Ældrerådet til at møde op på
dagen

90/19: Temadag den 1. 10. 19

Arbejdsgruppen har lagt et fint program
Endelig plan fremlægges ved næste møde.

91/19: Budget 2020, Vi skal tale om hvordan
vi markerer vores holdning.

Drøftes videre på næste møde

92/19: Punkter til næste møde.

Evaluering af udflugt til Tåsinge
Temadag 1.10.19 , opfølgning
Budget 2020, opfølgning og handleplan
Afbud fra Kirsten

93/19: Evt.
Hvem varetager indkøb det næste ½ år

Zenia
Inge hjælper ved behov.

