ÆLDRERÅDET
SORØ KOMMUNE
Referat fra Ældrerådsmøde den 2. 10. 2019 kl. 13.00 på
Kaarsbergcentret .
Saxostuen
Fraværende: Ingen
Referent: Inge Mortensen
Referat nr. 9

Sagsfremstilling
106/19: Budget 2020
Jan Drachman , Økonomiafdelingen
vil gennemgå budget 2020
kl.13.00

Behandling/beslutning
Jan Drachman udleverede
budget 2020- 2023, som blev gennemgået,
og hvor han påpegede de områder som
Ældrerådet skulle have fokus på.
Deadline for høringssvar er den 9.10.19
Arbejdsgruppe nedsat: Egon, Flemming,
Dorete og Inge mødes den 4.11. kl. 10
m.h.p. Udarbejdelse af bemærkninger til det
kommunale budget.

107/19: Valg af ordstyrer

Flemming Greve

108/19: Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt

109/19: Godkendelse af referat fra den
4.9.19 samt underskrift

Referat godkendt og underskrevet.

110/19: Orientering fra formanden

Ældrepolitisk konference tirsdag den
26.11.19 i Vingstedcentret Vejle.
Tema : Velfærdsteknologi
Egon og Zenia
Deltog i formandsmøde i Køge
Deltog i temadag om Det nære
Sundhedsvæsen.
Hvor kommunelæge Niels Lundèn fortalte om
hans funktion og relationer i hverdagen.
Og prakt. Læge Camilla Høgh Guldborg
fortalte om praksissektorens vilkår og
muligheder.
Spl. Fra Guldborgsund kommune fortalte om
akutsygepleje.
Frivillig fredag, som var en rigtig god dag.

111/19: Orientering fra medlemmerne

Kirsten orienterede om at deltage i
Dialogmøde med sygeplejen på Egecentret
den 30.10.2019

Tirsdagstræf på biblioteket i Sorø den
5.11.19 kl. 10. Kirsten og Dorete deltager.
Marianne er blevet kontaktet af leder på
Lynge Plejecenter at hun er meget
velkommen til at aflægge besøg.
Dorete har aftaler med Slaglille Plejecenter
Inge deltager i dialogmøde med plejegruppen
i Degneparken den 6.11.19 kl. 12.
112/19: Evaluering af Ældredagen 1.10.19

En god dag med fint oplæg fra Lars Smith og
Pia Worm. Der var god debat.
Der var ingen borgere der anvendte bussen.
Vedr. annonce: bør være større
For omtale af temadagen kontaktes Bjarne
Stenbæk fremover.

113/19: Budgetopfølgning, Ældrerådet.

Tema dagen kostede ca. 10.000 kr
Vi holder budgettet.

114/19: Temadag Faglige seniorer 29.10
hvem deltager?

Marianne, Kirsten, Karin , Michael , Zenia og
Inge
Er selv ansvarlig for tilmelding.

115/19: Forskningsprojekt:
Arbejdstitlen er:
Samskabelse af brugerinvolverende
tværsektoriel aktionsforskningsprojekt om at
skabe sammenhænge i forløb på tværs af
sektorerne, hvor borgere,
sundhedsprofessionelle , patienter og
pårørende inddrages i forskningsprocessen.
Ældrerådet udpeger en person til at deltage.

Egon Orienterede,
og foreslog at Inge deltager.
Accept fra Ældrerådet og Inge har sagt ja til
deltagelse.
Egon giver besked til Ditte Høgsgaard som er
projektleder.

116/19: Orienteringssager
Magtanvendelse
Status på værdighedspolitik
Status på demensområdet

Læst
Vi skal være opmærksom på at i
Værdighedspolitikken vedrørende
En værdig død og
Pårørende. Er der endnu ikke iværksat nogen
aktivitet.

117/19 Punkter til næste møde

Næste møde 6.11.2019 kl. 13.30
Pia Nyborg kl. 13.30
Opfølgning på det kommunale budget 2020
Temadag om fremtidens boformer til næste
år.?

118/19: Evt.
Forslag til temadag til foråret 2020
som skal handle om boformer, hvad
hvad ønsker borgerne?

Drøftet kort
og sættes på dagsorden til næste møde.

