ÆLDRERÅDET
SORØ KOMMUNE
Referat fra Ældrerådsmøde den 8.7. 2020
Kulturhuset i Stenlille kl. 13.00
Fraværende: 0
Referent: Inge Mortensen
Referat nr. 5

Sagsfremstilling

Behandling/beslutning

51/2020
52/2020:Ordstyrer

Flemming Greve

53/2020:Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt med tilføjelse af punkt 61
budget 2221, 62 næste møde, 63 evt..
Godkendt og underskrevet

54/2020:Godkendelse af referat fra den 10.7.
2020, samt underskrift.
55/2020:Orientering fra formanden

Etablering af teknologilejlighed i Slagelse i
samarbejde med Sorø kommune
Charlotte Sørensen fra Sorø kommune er
projektleder
Egon Madsen udpeget til at deltage fra Ældrerådet.
Dansk Ældreråd har henvendt sig til Egon M. om
kommunen har involveret Ældrerådet vedr.
coronasituationen. Egon har givet tilbagemelding.
Sommerpakke: Der er tilført 40 mill. kr. til
kommunerne. Som skal anvendes til Ældre på
plejecentre.
Hvordan bliver de brugt og fordelt til Plejecentre i
Sorø kommune.?
Punktet drøftes på mødet med Social og
sundhedsudvalget.

56/2020:Orientering fra medlemmerne

Zenia orienterede om fremsendt sag til
forvaltningen.

57/2020: Orientering fra kasseren

Dorete orienterede om budgettet.

58/2020:Høringssvar vedr. udkast til praksisplan for fysioterapi
svar senest den 1.8.2020

Inge Udarbejder udkast til høringssvar, ud fra de
indkomne bemærkninger ved mødet ,som
fremsendes til medlemmerne. Kommentarer
fremsendes til Inge senset den 24.7.2020

59/2020:Temadag 1.10.2020

Indhold på temadagen blev drøftet og
arbejdsgruppen arbejder videre med et oplæg til
augustmødet.

60/2020:Folkemøde den 15.9.2020

Arbejdsgruppe nedsat som er: Marianne, Dorete,
Karin og Inge.
Egon kontakter Dansk Ældreråd for materiale til
dagen.
Inge tilmelder os til kommunen.
Information om afvikling af folkemøde er tirsdag
den 11.8.2020 kl. 15.30 -17.30 i Borgerhuset
Dianalund

61/2020: Budget 2021

Der kom flere ønsker til budget 2021
Der udarbejdes et oplæg og fremsendes til medlemmerne med henblik på kommentarer inden
oplægget sendes til Lars Schmidt.
Bemærkninger sendes til Inge senest den
24.7.2020

62/2020:Næste møde.

5.8.2020 kl. 12 , Absalonstuen Kaarsbergcentret.
Punkter til næste møde:
Annette Homilius og Pia Nyborg inviteres.
Temadag
Folkemøde
Høringssvar vedr. tilsyn og handleplaner på
plejecentre. Senest 17.8.2020.

63/2020:Evt.

Endnu ingen melding om Kaarsbergcentret
afholder deres fest den 20.9.2020

