ÆLDRERÅDET
SORØ KOMMUNE
Referat fra Ældrerådsmøde den 7.10. 2020
Kaarsbergcentret, Absalonstuen kl. 12.00
Fraværende: . / .
Referent: Inge Mortensen
Referat nr. 8

Sagsfremstilling

Behandling/beslutning

87/2020:Socialudvalgsformand Lars
Schmidt,
Dialog om Ældreområdet 2021
Kl. 12 -13

L.S. Gennemgik budget 2021 for Ældreområdet.
Bevilget samværsprojekt til Plejecentrene
Bevilget 1 nattevagt mere til de 3 plejecentre hvor
der kun er ansat en nattevagt.
Det drejer sig om Lynge Plejeboliger, Egecentret,
Slaglille plejeboliger.
Fremadrettet vil der være 2 springere til
ovennævnte.
Ældrerådet havde ønsket 3 nattevagter, så der fast
var 2 medarbejdere på hvert plejecenter i
kommunen om natten.
Der er bevilget 300.000 kr til samværsprojekter på
Plejecentre.
Klippekortordningen er videreført på plejecentrene,
og der er mulighed for at anvende klippekortordning
til hjemmeboende borger.
Røde Kors centret er styrket med 250.000 kr.
Drøftede hjerneskade koordinatorfunktionen
Drøftet plan for kommende Sundhedshus i den
nordlige del af kommunen.

88/2020:Socialchef Annette Homilius og
leder af sundhed og omsorg
Pia Nyborg,
Orientering om Ældreområdet kl.
Kl. 13 -14

./. coronasmittede i hjemmeplejen og på
plejecentre.
Hjælpemiddelområdet: Sagsbehandlingstider
fastholdes, men pga. Coronasituationen har 18
borgere ikke fået deres ansøgning behandlet inden
for tidsfristen.
Der forventes at der bliver udarbejdet en analyse
af hele hjælpemiddelområdet i 2021.
Der udarbejdes tilsynsrapporter på Plejecentre og
hjemmeplejen x 1 årlig ,
Byrådet har i budgetaftale 2020- 2023 aftalt at
undersøge muligheder for etablere en filial af
Sorø Sundhedscenter (sundhedshus) i den nordlige
del af kommunen. Der er afsat 0.3 mill.kr i årene
2021 -2023 til dette formål.

Der er specielt fokus på Pilegårdstrekanten i
Dianalund.
I forbindelse med projektet vil Ældreråd, frivillige
og handicapråd blive involveret.
89/2020:Ordstyrer

Flemming Greve

90/2020:Godkendelse af dagsorden

Godkendt

91/2020:Godkendelse af referat fra den
5.9.2020, samt underskrift.

Godkendt og underskrevet.

92/2020:Orientering fra formanden

Vigtigt at læse information fra Dansk Ældreråd.
Vingsted temadage er aflyst .
Arbejdsgruppen vedr. velfærdsteknologilejlighed i
Slagelse, har Sorø trukket sig. Der arbejdes på
andre muligheder i Sorø.
Slagelse kommune har en
velfærdsteknologilejlighed og adrs. Er Sdr.
Stationsvej nr. 6 lejlighed 13.

93/2020:Orientering fra medlemmerne

Zenia orienterede om kopimaskine,
Kirsten har meldt fra til temadag i Køge
Marianne, Dorete og Inge deltager i temadagen i
Køge.
Inge har aftale med Gruppeleder i Degneparken
den 9.11.20.

94/2020:Kontakt til plejehjemmene og de
pårørende

Der arbejdes på at skabe kontakt til
plejehjemmene i 2021 ved at tilbyde en eller
anden form for underholdning.
Den person som er tilknyttet plejecentret deltager.
Der arbejdes videre med projektet. Til næste
møde.

95/2020:Temadag,(ældredagen)
Ny planlægning af tur
til Gyrstinge Skovkro.

Indtil videre udsat til 2021

96/2020:Drøftelse af fremsendt brev fra
borger.

Drøftet, der sendes svarskrivelse til borgeren

97/2020:Økonomi

Dorete orienterede om økonomien.

98/2020:Punkter til næste møde.

Temadag, Gyrstinge Skovkro
Kontakt til Plejehjemmene
Visitation til plejehjem og ældreboliger( Annette
Homilius og visitator) Kl. 13?

99/2020:Evt.

Obs. Temadag med Faglige Seniorer den
29.10.2020. man skal selv tilmelde sig.

