ÆLDRERÅDET
SORØ KOMMUNE
Referat fra Ældrerådsmøde den 4.9. 2019 kl. 13.00 på
Kaarsbergcentret .
Fraværende: Dorete Poulsen, Kirsten Solberg
Referent: Inge Mortensen
Referat nr. 8

Sagsfremstilling

Behandling/beslutning

94/19: Orientering fra kommunen ved
Socialchef Søren Wollesen
kl.13.00

S.W orienterede om at han fratræder sin
stilling i Sorø kommune pr. 31.9.2019
Det kunne Ældrerådet kun beklage.
Drøftede budget 2020. Budgettet forventes
fremsendt til høring i Ældrerådet sidst i
september.
Pia Nyborg vil fremadrettet deltage i vores
møder indtil ny socialchef er ansat.

95/19: Ældrechef Pia Nyborg kl. 14.00

Drøftet hvorfor vi ikke er indkaldt til
infomøder på plejecentre og
hjemmeplejegrupper.
Pia kontakter alle grupper og centre med
henblik på indkaldelse .
Pia orienterede om at stillingen som leder på
Lynge plejecenter er ubesat. Funktionen
varetages indtil videre af Camilla Clausen.
Ny leder på Mølleparken er Claus Rosenkranz
Ældreplejen:
er udfordret grundet øget ældrebefolkning.
Hj.plejens personale er gode til at
organisere arbejdspresset.
Plejecentrene er rammestyret. De skal spare i
alt 1.5 mill . kr.
Der arbejdes på at komme i mål.
Sygeplejen : der er nu 2 sygeplejeklinikker, 1 i
Dianalund og 1 i Sorø
Akutteam: velfungerende
Der er fokus på tidlig opsporing af sygdom
Borgerens hjem: Der er lavet en undersøgelse
om hvor mange hjælpere der kommer hos
borgeren i døgnet. Det kan være rigtig mange
når der skal ydes hjælp hele døgnet. Der
arbejdes på at der altid er et fast team til den
enkelte borger.

Drøftet ernæring til den enkelte borger:
SSA får undervisning i ernæring og planen er
at alle faggrupper skal undervises i
ernæring.
Drøftet kost fra madhuset. Der er flere for
skellige kostti lbud fra madhuset. Vil gerne
komme ud og informere
hjemmeplejegrupperne.
96/19: Valg af ordstyrer

Flemming Greve

97/19: Godkendelse af dagsorden

Godkendt

98/19: Godkendelse af referat samt
underskrift

Godkendt og underskrevet

99/19: Orientering fra formanden

Temadag i Køge den 2.10.19
Formand og næstformandsmøde den 17.9.19
Zenia og Egon deltager
Regionsmøde den 18.9.19 .Zenia og Egon
deltager. (afbud fra Michael).
Folkemøde: Det var en ok. dag, der var
mange mennesker trods dagen var regnfuld.
Der var mulighed for at tale med flere
politikere.
Vi skal tage stilling til om vi skal deltage til
næste år.

100/19:Orientering fra medlemmerne

Tirsdagstræf på Dianalund Bibliotek bliver
den 15.10.19 kl. 10.00 Forventes at vare ca.1
time. Michael og Inge deltager.
Der har været afholdt møde med madhuset.

101/19:Evaluering af Ældrerådets udflugt og
Status på økonomi

Generelt meget positive tilbagemeldinger
fra deltagere i udflugten.
Enkelte har foreslået lidt længere tid til at gå
en tur.
Økonomien hænger sammen.
Angående salg af billetter specielt på
Kaarsbergcentret, er det vigtigt fremover at
nr. udlevering og billetsalg starter kl. 9.00.

102/19:Temadag 1.10. 19
Orientering fra arbejdsgruppen

Arbejdsgruppen orienterede om indhold på
temadagen. Materiale fremsendes til alle.
Aftalt at Egon byder velkommen.
Alle møder op i Kaarsbergcentret kl. 11.30
Lars Smith deltager med et oplæg og vil være
der det meste af eftermiddagen
Udviklingssygeplejerske Mia Worm vil komme
med et oplæg.

103/19:Budgetopfølgning 2020

Drøftes på mødet den 2.10.19

104/19:Punkter til næste møde

Invitation til Lars Smith

Pia Nyborg
Budgetopfølgning
Evaluering af temadagen 1.10.19
105/19:Evt.

Egon indkøber gave til den 27.9.19

