ÆLDRERÅDET
SORØ KOMMUNE
Referat fra Ældrerådsmøde den 2. 9. 2020
Kaarsbergcentret, Absalonstuen kl. 12.00
Fraværende: . / .
Referent: Inge Mortensen
Referat nr. 7

Sagsfremstilling

Behandling/beslutning

76/2020:Lars Schmidt
kl. 12-13

Drøftede Dialogmøde med udvalget, Ældrerådet
vurderede at mødets form og dialog var meget
tilfredsstillede.
Lars orienterede om budget 2021 og der var fokus
på følgende punkter til budget 2021
1. Klippekortordning på plejecentre
videreføres og etablering af
klippekortordning etableres til
hjemmeboende borgere
2. der skal være 2 nattevagter på alle
plejecentre.
3. Økonomisk støtte til Rich cykler i Dianalund
Ruds-Vedby området.
4. Plejehjemslæger på kommunens plejecentre
Drøftede kost på plejecentre. Ældrerådet ønsker
ingen prisstigning
Drøftede hjælpemidler til borgerene. Ofte lang
ventetid.
Evt. temadag om hjælpemidler.?

77/2020:Socialchef Annette Homilius og
leder af sundhed og omsorg
Pia Nyborg,
Orientering fra Ældreområdet kl.
Kl. 13 -14

Afbud fra Pia.
A.H orienterede om Covid 19
I Sorø kommune er etableret Podestation ved Sorø
hallen, primært til borgere som har svært ved at
transportere sig til øvrige podestationer i regionen.
Der indføres testning af Hjemmeplejens
medarbejdere hver 6 uge, men det er frivilligt.
Drøftede uanmeldte besøg (tilsyn),dels på
plejecentre og i hjemmeplejen. Der arbejdes
videre på dette.

78/2020:Ordstyrer

Flemming Greve

79/2020:Godkendelse af dagsorden

Godkendt

80/2020:Godkendelse af referat fra den 5.8.
2020, samt underskrift.

Godkendt og underskrevet.

81/2020:Orientering fra formanden
82/2020:Temadag

Orienterede om at dialogmødet med Social og
sundhedsudvalget var ok, og dialogen var god.
Temadagen bliver den 30.9 og 1.10.2020 på
Gyrstinge Skovkro.
Borgmesteren og Lars Schmidt deltager
Egon sørger for underholdning.
Billetter sælges torsdag den 17.9.20 kl. 9 – 10 på
følgende steder
Kaarsbergcentret
Borgerhuset i Dianalund
Kulturhuset i Stenlille

83/2020: Folkemøde

Er aflyst

84/2020:Udkast til ny praksisplan for
almen praksis.
Høringssvar senest den 7.9.2020

Praksisplan drøftet.
Der fremsendes bemærkninger til forvaltningen

85/2020:Punkter til næste møde

kl.13 Annette Homilius og Pia Nyborg
Evaluering af Ældredagene
Økonomi
nyt fra medlemmerne

86/2020:Evt.

Intet.

