ÆLDRERÅDET
SORØ KOMMUNE
Referat fra Ældrerådsmøde den 4. 11. 2020
Kaarsbergcentret, Absalonstuen kl. 12.00
Fraværende: Karin Christensen , Kirsten Solberg
Referent: Inge Mortensen
Referat nr. 9

Sagsfremstilling

Behandling/beslutning

100/2020:Leder af Social Service
Hanne Hansen kl. 13

Annette Homilius og
Hanne Hansen orienterede om visitation til
Ældreboliger og plejeboliger
Ligeledes om hvornår der er behov for værge
Der er f.t ledige ældreboliger
Alle plejeboliger er f.t belagt.
Sorø kommune har et samarbejde med
Ringsted og Slagelse kommune hvis der er
opstår akut behov for en plejebolig.
Drøftede klippekortordningen til plejecentre
og til borgere i eget hjem.
A.H. Drøfter dette med social og
sundhedsudvalget om hvordan
klippekortordningen skal udmøntes, specielt
til hjemmeboende borgere som får praktisk
bistand og pleje.
Der er lagt en tid og handleplan for den
kommende madundersøgelse på plejecentre
og i eget hjem i 2021
Besluttet at Sorø kommune ikke indgår i et
tværkommunalt samarbejde om
velfærdsteknologisk lejlighed. Sorø
kommune arbejder videre med anden
løsningsmodel.
Coronasituationen, er under kontrol i Sorø
kommune. Kun enkelt smittet.
Alt personale er testet. - corona.

101/2020:Ordstyrer

Flemming Greve

102/2020:Godkendelse af dagsorden

Godkendt

103/2020:Godkendelse af referat fra den
7.10. 2020, samt underskrift.

Godkendt og underskrevet.

104/2020:Orientering fra formanden
Møde i regionshuset er aflyst
Der er udpeget 1 person ekstra til
regionsrådsmøder.
Michael og Dorete deltager
Dansk Ældreråd : 3 kommuner er blevet
frikommune som er Middelfart, Langeland
og Viborg.
Disse kommuner får frihed til at
tilrettelægge ældreområdet som de vil.
Meget spændende at følge.
105/2020:Orientering fra medlemmerne

Marianne orienterede om at kostrådsmøde
er flyttet til den 25.1.2021
Zenia vil undersøge om det er muligt at vi
kan afholde møde fremover den 1. onsdag i
måneden fra kl. 12 på Kaarsbergcentret.

106/2020:Økonomi

Dorete orienterede om økonomien.

107/2020:Kontakt til plejehjemmene og
de pårørende

Der arbejdes fortsat med at etablere kontakt
til plejecentrene.

108/2020:Temadag, (ældredagen)
Ny planlægning af tur til
Gyrstinge skovkro. 2021

Udsættes indtil videre grundet covid 19

109/2020:Deltagelse i byrådsmøder.
Plan?

Vigtigt at vi deltager i byrådsmøder som
tilhører. Foreløbig plan: 18.11.20 kl.17 på
Frederiksberg skole: Marianne og Michael
Den 16.12.20 Egon og Inge
Den 26.1.2021 Dorete og Kirsten ?
3.3.2021?
24.3.2021 ?

110/2020:Drøftelse af valg til Ældreråd 2021 Orientering fra temadagen som gav et godt
Opstart.
indblik i hvilke opgaver der var i vente når
vi skal afholde valg i 2021
Egon kontakter forvaltningen om hvordan
vi forholder os.
Valgudvalg nedsættes på næste møde
111/2020:Punkter til næste møde

Mødetid: kl. 12
Pia og Annette
Nedsættelse af valgudvalg.
Afslutning

112/2020:Evt.

.Kirsten og Inge køber ind til næste møde.

