ÆLDRERÅDET
SORØ KOMMUNE
Referat fra Ældrerådsmøde den 2. juni 2021
Kaarsbergcentret, Absalonstuen , kl.12.00
Fraværende: Kirsten Solberg, Annette Homilius
Referent: Inge Mortensen
Referat nr . 3

Sagsfremstilling

Behandling/beslutning

29/21 Incontinens hjælpemidler , ved Hanne
Hansen. kl. 13

Hanne Hansen fortalte om procedure vedrørende
ansøgning om incontinens hjælpemidler.
Sagsbehandlingstiden kan vare op til 20 uger, men
det er ofte at behandling af ansøgningen tager
kortere tid. Er afhængig af af den enkelte borgers
situation.
Det er borgerens egenudgift indtil bevilling
foreligger.

30/21 Socialchef Annette Homilius og leder
af social og omsorg Pia Nyborg kl.13
Punkter som ønskes drøftet:
Akutteam
Klippekortordning for hjemmeboende pensionister, hvordan fungerer
den?
Vaccination af medarbejdere i ældreplejen
Plejehjemsbestyrelser på plejecentrene
i Sorø kommune.

Pia redegjorde om akuteamets funktion. Fungerer i
alle hverdage bortset fra søndag.
Akutteamet tilser borgere som udskrives fra
sygehuset og iværksætter handlingsplan.
Klippekortordningen for hjemmeboende borgere
som modtager praktisk bistand og pleje er ikke
startet op endnu. Skal have dialog med
socialudvalget om, hvordan det skal sættes i gang.
Og hvordan ydelsen skal registreres.
De fleste plejehjemsbeboere er færdigvaccineret.
Det er frivilligt om medarbejderne vil vaccineres og
de har ikke oplysningspligt.
Der er ikke etableret plejehjemsbestyrelser på
kommunens plejehjem.
Røde kors Centret har et beboer / pårørenderåd.
Indtil videre er det kun et lovforslag om etablering
af plejehjemsbestyrelser. Vil tage hånd om det, hvis
forslaget bliver vedtaget.
Kostundersøgelse:
Undres over hvorfor Ældrerådets specialister ikke
er inddraget i udarbejdelsen af spørgeskemaet fra
start
Der fremsendes brev til Christina Vibits.
Ny leder på Holbergcentret: Helle Borlund.

Mølleparken: Der er fortsat besøgsforbud.
Gennemgang af godkendelsesmateriale til
leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp på
fritvalgsområdet
Der tilbydes information om materialet den 29.6 og
30.6 kl. 15.30.
Tilmelding til Cecilie Aakjær
31/21 Ordstyrer

Flemming Greve

32/21 Godkendelse af dagsorden

Dagorden godkendt

33/21 Godkendelse af referat fra den 5.maj
Samt underskrift.

Referat godkendt og underskrevet.

34/21 Orientering fra formanden.

Egon orienterede om møde den15.6.
Der er opstillet 1 kandidat til Dansk Ældreråd som
er Inger Mølle Nielsen Brønderslev.
Ældreminister Astrid Kragh deltager og i den
anledning vil Egon tale med hende om at deltage i
Ældredagen 1.10.21

35/21 Orientering fra medlemmerne

Zenia:Kaarsbergcentret inviterer til Jubilæumsfest
den 29.8 21 kl. 11- kl.15
Muligt at vi kan stille op med en bod for
synliggørelse af Ældrerådet.
Enige om at vi forsat vil holde møde den 1. onsdag
i måneden fra kl. 12. -til kl. 16
Formular er udfyldt og afleveret.

36/21 Opfølgning på økonomi, efter møde
med borgmester og medarbejder fra
økonomiafdelingen.

Dorete orienterede fra møde med borgmesteren.
Desværre kunne vi ikke få overført ubrugte midler
fra 2020.
Dorete sørger for vi kan bibeholde vores konto.
Sender relevante oplysninger ind til banken.

37/21 Middag for pensionister på Gyrstinge
Skovkro. Endelig dato?

Den 6. og 8.7. 2021 kl. 12 på Gyrstinge skovkro
Pensionisterne skal selv sørge for kørsel dertil.
Borgmester og socialudvalgsformand bliver
inviteret med samt Ældrerådet.
Der er sørget for musikalsk underholdning.

38/21 Ældreudflugt, nedsættelse af arbejdsgruppe.

Kirsten, Egon, Michael, og Flemming
Planlægger afvikling først i september.
Egon indkalder til møde.

39/21 Folkemøde den 18.9.21. kl. 11.00- 16.00
Plan?

Arbejdsgruppe: Karin, Dorete, Marianne og Inge
Der er orienteringsmøde den 14.6.2021 kl. 15.30
-17.30 (Inge tilmelder alle).

40/21 Ældredagen 1.10.21
Plan?

Planlægger at afholde Ældredagen i Kulturhuset i
Stenlille.
Planlægges til næste møde.

41/21 Valgudvalgsgruppen, orientering.

Marianne orienterede fra mødet.
Der fremsendes referat fra mødet til Ældrerådet.

42/21 Næste møde

7.7.21. kl. 13.00
Pia Nyborg deltager kl. 13.00

43/21 Punkter til næste møde

Ældrerådsvalg
Udflugt i september
Ældredagen 1.10.21
Folkemøde 18.9.21

44/21 Evt.

Intet.

