ÆLDRERÅDET
SORØ KOMMUNE
Referat fra Ældrerådsmøde den 4.marts 2020
kl. 13.00 Absalonstuen, Kaarsbergcentret .
Fraværende:
Referent: Inge Mortensen
Referat nr. 3

Sagsfremstilling
29/2020: Orientering fra leder af Sundhed
og omsorg Pia Nyborg og Socialchef Annette Homilius

Behandling/beslutning
Pia orienterede om brugen af dagcenter for
demente i Dianalund og i Lynge.
Der ansættes en demens koordinator i løbet af
foråret i en 4 årig periode.
Kørsel for demente med ledsager. Der er ikke stor
søgning til dette. Opforderentil at reklamere for
denne ordning.
Annette Hormilius orienterede om Coronavirus
Der etableres en fakabox på kommunens
hjemmeside fra den 4.3.2020 og opdateres
løbende.
Orienterede om at der er kommet nye regler om
magtanvendelse..
Der arbejdes fortsat på ansættelse af
plejehjemslæger, men er indtil nu ikke lykkes at få
etableret.

30/2020: Ordstyrer

Flemming Greve

31/2020: Godkendelse af dagsorden

Godkendt med tilføjelse af følgende punkter:
41 a. byrådsmøder
41 b: Ældrerådsmøder tidspunkt og ugedag efter
sommerferien

32/2020: Godkendelse af referat fra den
5.2.2020 samt underskrift.

Godkendt og underskrevet

33/2020: Orientering fra formanden

God temadag
evt. tur til Holbæk kommune for at se
friplejehjemmet Fjordstjernen og øvrige
plejecentre. Nærmere herom senere.
Generalforsamling i Kulturhuset i Stenlille den
17.3.20 Egon deltager
Generalforsamling i Frivilligcenter den 24.3. i Ruds
Vedby

34/2020: Orientering fra medlemmerne

Flemming orienterede fra møde i kulturhuset i
Stenlille. Bl.a. om Seniorboliger på Janusgrunden
og på det nye rådhus.
Marianne orienterede fra temadag , bla. Om
sekretærbistand fra kommunen som flere ældreråd
anvendte. Tages op til drøftelse ved næste valg.
Flere kommuner har udarbejdet blad om
Ældrerådets arbejde, som giver god inspiration.
Der blev opforderet til at vi deltog i byrådsmøder
Kostmøde den 14.3.2020
Dorete fremlagde status på økonomi.

35/2020: Kvalitetsstandard
Høringssvar 5.3.2020

Kvalitetsstandard blev gennemgået og der
fremkom flere bemærkninger som bliver
fremsendt til kommunen.
Iøvrigt et godt oplæg.

36/2020: Takstblad'
Høringssvar 5.3.2020

Takstblad blev gennemgået og bemærkninger
fremsendes til kommunen.

37/2020: Temaeftermiddag

Stadig uafklaret. Egon har ikke fået tilbagemelding
fra Magnus Heunicke
Planlagt til den 23.4.2020

38/2020: Punkter til dialogmøde med Social
Sundhedsudvalget den 30.3. 2020
kl. 15.30 til kl. 17.00

Hvordan er bemandingen på plejecentrene dag,
aften, og nat?
Plejehjemslæger
Plejehjemsbyggeri /seniorboliger ?
Sundhedshus Hvor?

39/2020: Folkemøde i September 2020
Skal vi deltage?

Vi deltager
Der nedsættes arbejdsgruppe ved næste møde

40/2020 Kaarbergcentrets 25 års jubilæum
den 30. August fra kl. 11.00 – 14.00
Skal vi stille op med en stand.?

Ældrerådet deltager
Egon melder os til.

41/2020: Punkter til næste møde.

Leder fra Røde Kors kl. 13
Bente kl. 14 orientering om skærmbesøg
Nedsættelse af arbejdsgruppe vedr. Folkemøde og
Kaarsbergcentrets fødselsdag

41a/2020: Byrådsmøder

Aftalt at vi deltager på skift. Vi mailer besked til
hinanden hvem der deltager

41b/2020: Ældrerådsmøder,ugedag og
tidspunkt efter sommerferien

Vil gerne starte kl. 12
1. onsdag i måneden
Zenia har undersøgt dette og beslutningen er at
fremtidige møder starter kl. 12. Første gang den 1.
april. 2020.

42/2020: Evt.

Mulighed for at holde ekstramøder ved behov.

