ÆLDRERÅDET
SORØ KOMMUNE
Referat fra Ældrerådsmøde den 8.1.2020
kl. 13.00 Absalonstuen, Kaarsbergcentret .
Fraværende: Kirsten Solberg og Zenia Nielsen
Referent: Inge Mortensen
Referat nr. 1

Sagsfremstilling
1/2020: Orientering fra leder af sundhed
og Omsorg Pia Nyborg
Præsentation af Socialchef Anette
Homilius.

Behandling/beslutning
Egon bød Annette Homilius velkommen
Annette fortalte om sig selv og hvorfor hun søgte
til Sorø kommune.
Orientering om at der arbejdes på at
kvalitetsstandarderne bliver mere brugervenlige
Behandles på mødet i februar.
Der er afsat 300.000,00 kr til udarbejdelse af
forslag til et Sundhedscenter i Dianalund.
Der iværksættes budgetanalyse på ældreområdet i
2020
Der er lavet en spørgeskemaundersøgelse på
fritvalgsområdet og den varme mad mad på
plejecentre.
Skærmbesøg:
Fungerer i Dianalund
Er opstartet i Sorø men ikke optimalt endnu.

2/2020: Valg af ordstyrer

Flemming Greve

3/2020: Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt

4/2020: Godkendelse af referat fra den 4.12
19 samt underskrift.

Referat godkendt og underskrevet.

5/2020: Orientering fra formanden

Har fået invitation til dialogmøde i Stenlille den
26.2.20. Egon og Flemming deltager.
Dansk Ældreråds mærkesager 2020:
1. Vi skal sikre økonomi til værdig ældrepleje.
2. Vi vil sikre forebyggelse, så ældre kan få et
godt liv.
3. Vi vil sikre et nært sundhedsvæsen med
kvalitet uden egenbetaling.
4. Vi vil sikre udbredelse af nye boligformer til
ældre.

6/2020: Orientering fra medlemmerne

Marianne orienterede fra mødet med det danske
madhus i Degneparken. Der var mange
medarbejdere , både dag og aftenvagter der
deltog. Medarbejderne fik mange gode oplysninger
med hjem som de kunne bruge i hverdagen.
Flemming orienterede om tidligere klagesag vedr.
Transport.
Fremadrettet skal klagesag vedrørende transport
sendes til Movia.
Inge orienterede om at hun skal ud at køre med en
medarbejder i hjemmeplejen den 20.1.20
Temadag den 26.2.20 i Køge: Marianne og Inge
Deltager.

7/2020: Temadag , Boformer, skal dagen afaflyses?

Drøftet. Vi er enige om at drøfte punktet igen på
næste møde.
Flemming undersøger hvilke planer der er planlagt
i Stenlille, specielt Slettebjerggård, er det
seniorbofællesskab?

8/2020:Information til pt./ pårørende
Drøftes med Pia Nyborg.

Pia Undersøger nærmer hvad der findes af
materiale.
Der blev foreslået at der skulle udarbejdes en
kortfattet pjece.

9/2020: Budgetorientering

Dorete orienterede at det endelige regnskab først
afsluttes den 15.1.20
Vi forventer at ikke brugte midler i 2019 overføres
til budget 2020.

10/2020: Orientering om
forskningsprojektets
1.møde i styregruppen.

Inge orienterede om projektet.

11/2020: Punkter til næste møde

Koordinationsudvalg Susanne Lysholm kl. 14
Boformer, nedsættelse af arbejdsgruppe ?
Udflugt, nedsættelse af arbejdsgruppe.
Gule ærter uge 7?

12/2020: Evt.

