ÆLDRERÅDET
SORØ KOMMUNE
Referat fra Ældrerådsmøde den 10. juni 2020
Kulturhuset i Stenlille kl. 13.00
Fraværende: Kirsten Solberg og Zenia Nielsen
Referent: Inge Mortensen
Referat nr. 4

Sagsfremstilling
43/2020:Socialchef Annette Homilius og
Socialudalgsformand Lars Schmidt
Deltager
Følgende punkter ønskes
drøftet:
Håndtering af corona /økonomi
Sparerunde
Kommunens økonomi
Status på Ældreområdet.

Behandling/beslutning
Egon Madsen bød velkommen til gæster og
medlemmerne. Efter lang pause.
A.H. Og L.S orienterede om nedlukning fra
den13.3.2020 vedr. coronasituationen.
I 14 dage blev al rengøring lukket ned.
Der blev ikke brugt ekstern vikarbureau.
Medarbejderne i ældreplejen arbejdede i små
teams.
Rengøring blev genoptaget, og borgerne blev
tilbudt ekstra tid. De fleste takkede ,nej tak
Meget få borgere og medarbejdere har været
smittet af corona.
Træning: der skal bruges 6 m2 pr. borger
I dialog om at anvende de store lokaler på
Korsbegcentret.
Generelt har der været et lavere sygefravær
i denne periode.
Drøftet genåbning af plejecentre.
Plejecentrene bliver åbnet i henhold til udsendte
retningslinier.
Der blev oplyst at Sorø kommune har etableret
lager af værnemidler til brug hvis lignende
situation opstår.
Der blev drøftet økonomi, bl.a. om penge kan
flyttes fra et område til et andet
Budgetønsker skal være fremsendt til Lars Schmidt
1.8.20
Drøftet hjælpemiddelområdet / bevilling:
Der er lang sagsbehandling på enkelte
hjælpemidler.
Dette vil blive taget op til gennem gang hvordan

procedurerne er .
Egon fremlagde sag fra borgere vedrørende
betaling for varmtvandssvømning. Ønsker
genindført tilskudsordning. Sagen fremsendes til
Forvaltningen.
Inge fremlagde sag om genoptræning på
Korsbegcentret.. Sagen fremsendes til
forvaltningen.
44/2020:Ordstyrer

Flemming Greve

45/2020:Godkendelse af dagsorden

Godkendt med tilføjelse af punkt 48 a

46/2020:Godkendelse af referat fra den 4.
marts 2020, samt underskrift.

Referat godkendt

47/2020:Heldagsudflugt

Udsat til næste år
Der nedsættes en arbejdsgruppe vedrørende
Ældredagen 1.10 2020 som er Kirsten,
Flemming,egon og Zenia.

48/2020:Næste møde?
Sted?

8.7.2020 kl. 13 i Stenlille Kulturhus

48.a/2020
Dialogmøde med Social og sundhedsudvalget
den 17.8.2020 kl. 15.00 -16.30

Egon, Michael, Dorete og Flemming deltager.

49/2020:Punkter til næste møde.

Høringssvar
Temadag 1.10.20
Folkemøde 15.9.2020

50/2020:Evt.

Obs Er festen på Kaarsbergcentret fortsat aflyst???

