ÆLDRERÅDET
SORØ KOMMUNE
Referat fra Ældrerådsmøde den 1. september 2021
Kaarsbergcentret, Absalonstuen , kl.12.00
Fraværende: Pia Nyborg og Hanne Hansen
Referent: Inge Mortensen
Dagsorden nr. 6

Sagsfremstilling

Behandling/beslutning

74/21 Socialudvalgsformand Lars Schmidt
Orientering om budget 2022
Kl. 12 – 13

Budgetforslag/ønsker til 2022
Lars Schmidt gennemgik budgetønskerne.
*Klippekortordning videreføres
*Bedre bemanding i Hjemmeplejen
*Projet livets overgang
*Hjerneskadekoordinator
*Etablering af plads til udetræning ved
Kaarsbergcentret
*Etablering af afklaringspladser på Skovglimt
(4 pladser)
*2 psykiatriske sygeplejersker
*Udskiftning af loftlifte på plejecentre
*Udskiftning af tandlægestole
Der undersøges om der er etableret
Døgnaflastningsplads for demente på
Blomstergården.

75/21 Socialchef Annette Homilius og leder af
Sundhed og omsorg Pia Nyborg, og
Hanne Hansen
kl.13 - 14
Orientering om Ældreområdet

Annette orienterede
Ældreområdet er presset.
Der mangler faste medarbejdere.
Der anvendes for tiden personale fra vikarbureau
Arbejdsgruppe:arbejder på at fastholde og udvikle
medarbejdere.
Blomstergården, tilsynsrapport er godkendt.
Der arbejdes i øjeblikket på ny styringsmodel på
plejecentre som bliver implementeret i efteråret.
(normering pr. borger)
(ved særlige behov visiteres særskilt)
Sygeplejegruppen ændres senere.
Tilsyn i hjemmeplejen bliver eksternt firma.
Madservice:kun 8% har svaret på tilfredsheds
undersøgelsen.
Der undersøges hvordan vi kan få en højere
svarprocent.
Madservice kommer i udbud.
Der indkaldes til prøvesmagning af maden.
Klippekortordningen sættes i gang og der er
bevilget 2,7 time pr. borger som får praktisk bistand
og pleje.

76/21 Valg af ordstyrer

Flemming Greve

77/21 Godkendelse af dagsorden

Godkendt

78/21 Godkendelse af referat fra den 4.8.21
samt underskrift.

Godkendt og underskrevet.

79/21 Orientering fra formanden

Takkede for opmærksomheden på hans fødselsdag.
Møde på Nyborg Strand den 25.10.21.
Vi melder selv til.

/21 Orientering fra medlemmerne

Dorete deltager i regions ældrerådsmøde den 7.9.

81/21 Status på økonomi

Ok.

82/21Ældreudflugt i september.
Endeligt deltagerantal på dagene fremsendes.
83/21 Folkemøde den 18.9.21
Orientering fra arbejdsgruppen.
Samt møde den 29. august på
Kaarsbergcentret.

Arbejdsgruppen orienterede om planen for dagen.

84/21 Ældredagen 1.10.21
Orientering fra arbejdsgruppen

Plan udleveret og gennemgået.
Vi mødes kl. 12 i Kulturhuset.

85/21 Valgudvalgsgruppen, orientering

Husk at fremsende stillerliste senest den 28.9.21
Valgudvalgsgruppen mødes den 29.9.21 for at
gennemgå kandidater til Ældrerådsvalget.

86/21:Kvalitetsstandarder til kørsel
høringssvar deadline 17.9.21

Gennemgået.

87/21: Næste møde

06-10-21 kl. 13.00
Punkter til næste møde:
Evaluering af udflugt
Evaluering af Ældredagen 1.10.21
Evaluering af Folkemødet den 19.9.21
Evaluering af Dialogmøde
Valgudvalgsgruppen orientering.
Pia og Annette deltager ved næste møde kl. 13.00

88/21: Evt.

Drøftede kort hvor mange tilforordnede vil skal
bruge ved Ældrerådsvalget.

