ÆLDRERÅDET
SORØ KOMMUNE
Referat fra Ældrerådsmøde den 7.7.21
Kaarsbergcentret, Absalonstuen , kl.12.00
Fraværende: Annette Homilius
Referent: Inge Mortensen
Referat nr. 4

Sagsfremstilling
45/21 Orientering fra Sorø kommune ved
Socialchef Annette Homilius og leder af
Social og omsorg Pia Nyborg.

Behandling/beslutning
Pia Nyborg og Hanne Hansen deltog:
Orienterede om sommerferieafløsning:
Svært ved at få tilstrækkeligt med ferieafløsere,
derfor fremsendes brev til borgere.
Rengøring aflyses ikke men flyttes.
Jobcenter kontaktet med mulighed for evt. afløsere
Orienterede om påbud til Mølleparken og
Blomstergården.
Nyt tilsyn i medio juli måned.
Klippekortordningen tages op efter sommerferien.
Analyse af hjælpemiddelområdet er udsat til 2022.
Godkendelse af leveringsaftale med Center for
specialundervisning for voksne med kommunikationshandicap.
Henvisning til referat fra Social og
sundhedsudvalget den 22.6.21
Spurt ind til orienteringsmøder på Demensområdet.
Undersøges nærmere
Sygeplejestrejke. Er i tæt dialog med sygehuse i
forbindelse med udskrivning af borgere fra
sygehuse.

46/21 Ordstyrer

Flemming Greve

47/21 Godkendelse af dagsorden

Dagorden godkendt med tilføjelse af punkt
57.a

48/21 Godkendelse af referat fra den 2.6.21.
samt underskrift.

Referat godkendt og underskrevet

49/21 Orientering fra formanden.

Orienterede fra repræsentantskabsmødet.
Talt med Astrid Krag om oplæg til Ældredagen
1.10., meddelte klart at hun ikke kunne deltage.
Kontingentforhøjelse drøftet og der blev besluttet at
kontingentet stiger med 25 øre pr. borger.
Orienterede fra mødet regions- Ældrerådet.

50/21 Orientering fra medlemmerne.

Zenia orienterede om svar fra Heino Knudsen
angående udskrivelse fra sygehus, midt om natten.
Ligeledes brev fra Holbæk sgh. At dette ikke vil
forekomme mere.
Zenia orienterede fra generalforsamlingen i
Kulturhuset i Stenlille. Alle blev genvalgt.
Kulturhuset bliver brugt af i alt 42 foreninger.
Kaarsbergcentret inviterer brugere af huset til
frokost den 6.8.21 kl. 13, der skal vælges nye
medlemmer til bestyrelsen.
Karin, Kirsten , Flemming, Egon og Inge Deltager.
Marianne orienterede om
Spørgeskemaundersøgelsen vedr. mad fra det
danske madhus.
Afsluttes den 9.7.21. behandles i social og
sundhedsudvalget 19.8.21

51/21 Status på økonomi.

Taget til efterretning

52/21 Gyrstinge Skovkro 6.6.21

En fin dag, og god stemning.

53/21 Ældreudflugt i september.

Går til den gamle landevejskro ”Damme kro”
Foreløbig plan:
Annonce i Sorø avisen
den 28.7.21 og reminder den 4.8.21
Der sættes opslag forskellige steder i kommunen.
Billetsalg den 10.8.21 kl. 9.00- 11.00 i Stenlille
kulturhus, Kaarsbergcentret, Søparken RudsVedby
Borgerhuset Dianalund. Lokaler er bestilt.
Udflugtsdage: Nord: 20.9. og 21.9.21
Syd: 27.9. og 28.9.21

54/21 Følkemøde den 18.9.21
Orienteringsmøde udsat til den 10.8.21

Afventer informationsmøde den 10.8.21
Ønsker egen stand, evt. sammen med
Handicaprådet.

55/21 Ældredagen 1.10.21

Besluttet at kontakte Journalist Erik Lindsø med
henblik på oplæg til Ældredagen
Arbejdsgruppen er: Dorete, Marianne, Kirsten og
Inge

56/21 Valgudvalgsgruppen, orientering.
57.a/21 Dialogmøde med Social og sundhedhedsudvalget den

57/21 Høringssvar af godkendelsesmateriale
og tilhørende bilag for frit valg af
leverandør på personlig pleje og praktisk
hjælp.

Køreplan udsendes til medlemmerne.
Stillerliste skal være inde 28.9.21
Hentes på www.soroe.dk
Følgende punkter i prioriteret rækkefølge ønskes
drøftet:
1. Visitation til hjælpemidler
2. Uddannelse af medarbejdere /løn til
uddannelse
3. Klippekortordning
4. Plejehjemslæger
Mødedato: 6.9.21 kl. 14.30 -15.45. på det gamle
rådhus.
Drøftet og høringssvar indsendes

58/21 Punkter til næste møde

Udflugt til Damme kro
Valgudvalgsgruppen
Folkemøde
Ældredagen

59/21 Evt.

Til orientering Har vi mødelokale i
Kaarsbergcenteret, Absalonstuen fra kl. 12 til kl. 16
indtil1. Oktober, derefter er har vi lokalet fra kl .
13.00 den 1.onsdag i hver måned.

