ÆLDRERÅDET
SORØ KOMMUNE
Referat fra Ældrerådsmøde den 7. april 2021
Kl. 13.00
Dagmarsvej 2, 4173 Fjenneslev
Fraværende: Dorete Poulsen, Zenia Nielsen, Kirsten Solberg
Referent: Inge Mortensen
Dagsorden nr. 1

Sagsfremstilling

Behandling/beslutning

1./21 Velkomst ved Egon Madsen

Egon bød velkommen, dejligt at vi kunne mødes igen.
Beklagede at vi manglede 3 deltagere.

2./21 Ordstyrer

Flemming Greve

3./21 Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt

4./21 Godkendelse af referat fra den 10.12.
2020 og underskrift.

Referat fra den 10.12.2020, godkendt og underskrevet.

5./21 Orientering fra formanden.

Egon orienterede om valg til Dansk Ældreråd.
2 personer i vores område var opstillet, 1 fra
Vordingborg og 1 fra Slagelse Ældreråd.
Det blev Flemming Tejmers Fra Vordingborg ældreråd
som blev valgt ind.(valgkreds 6)
Formandsmøde udsat til maj måned. Egon deltager.
Drøftede kort Ældredagen fredag den 1. oktober.
Gæst: invitation til Ulla Terkelsen, tema kunne være :
hvorfor fortsat journalist, når man er pensionist!!
Egon har fået tilsendt login til Dansk Ældreråd.

6./21 Orientering fra medlemmerne

Michael:Der er ansat ny leder på Holbergcentret i Sorø
Karin: Klippekortordningen, er den sat i gang for
hjemmeboende borgere der får praktisk hjælp og
pleje? Sættes på som et punkt til næste møde.
Karin vil spørge ind til dette.
Inge: Ingen aktivitet på biblioteket før efter
sommerferien.

7./21 Økonomi

Materiale fremsendt og taget til efterretning.

8./21 Middag for pensionister

Vi afventer endelig dato for åbning af indendørs
restauanter .(Gyrstinge skovkro).Vi vil evt. kunne dele
tilmeldte i flere hold, hvis det bliver nødvendigt.

9./21 Indstilling til Byrådet vedrørende
Ældrerådsvalg november 2021
Bilag er udsendt.

Indstillingen er godkendt af kommunalbestyrelsen
-Arbejdsgruppen afventer indkaldelse fra kommunen.
-Drøftede valg til Ældrerådet på plejecentre.
-Udarbejde en evt. brochure eller folder omhandlende
valg til Ældrerådet.
-Infomøder om valg til Ældreråd forskellige steder i
kommunen.

10./21 Borgerhenvendelse. Bilag vedlægges

Drøftet. Der fremsendes brev til borgeren.

11./21 Henvendelse fra Borger vedrørende
fortovsforhold i Tersløse for gangbesværede(rolator/ kørestolsbruger)

Sagen videregives til formand for Teknik og miljø, og
cc. til handicapråddet.
Brev fremsendes til borgeren.

12./21 Næste møde

5.maj kl. 12 i Kaarsbegcentret. Vi håber der er åbnet
op.
Alternativt afholdes mødet hos Inge. Besked følger.

13./21 Punkter til næste møde

Inkontinens hjælpemidler
Acutteam
Middag for pensionister
Valg til Ældreråd
Ældreudflugt evt. i september 2021
Vi hører: er det rigtigt at flere medarbejdere har sagt
nej tak til coronavacc.
Klippekortordningen for hjemmeboende borgere som
modtager praktisk bistand og pleje, hvordan fungerer
den?

14/21: Evt.

Inge orienterede kort om forskningsprojekt
Samskabelse af brugerinvolverende tværsektorielle
samarbejdsmodeller.
Bilag er udsendt.

