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Deltagere:

Ane Sofie Andersen Hjorth (AH)
Karen Marie Lorentzen (KL)
Jane Margrethe Yde Fonvig (JF)
Erik Duerlund (ED)

Allis Kristiansen (AK)
Kurt Meilbye Poulsen (KP)
Leif Madsen (LM)
Leo Mortensen (M)
Birte Michelsen (BM)

Dagsorden
for
Ældrerådets møde den 11. december 2017 kl. 9.00 på Munkebo gamle
Rådhus, mødelokale 1.
Afbud: Jane Margrethe Yde Fonvig.
Diana Krogstrup deltager under punkt 3 – kl. 9.30
1.
Godkendelse af referat.
Godkendt.

2.
Godkendelse af årsrapport.
Godkendt.

3.
Kvalitetsstandarder.
Leder af sundhed, myndighed og psykiatri Diana Krogstrup gennemgik ændringerne i
kvalitetsstandarderne. Ældrerådet udarbejder høringssvar, og vi tager kvalitetsstandarderne til efterretning.

4.
Hvor skal årsrapporten ligge til gennemsyn?
Årsrapporten bliver lagt frem på bibliotekerne og i aktivhusene.

5.
Evaluering af de sidste fire år.
 På samarbejdet internt
 På samarbejdet eksternt
 Hvilke opgaver har der været?
 Har vi haft indflydelse?
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Vi evaluerede de sidste fire år. Der har været udfordringer undervejs, men vi har stort set haft et godt
samarbejde både intern og ekstern, mest med social og sundhedsforvaltningen, selvom vi dog også selv
har skullet været opsøgende omkring, hvad der sker på ældreområdet. Vi har haft indflydelse ved blandt
andet afgivelse af høringsvar, deltagelse i arbejdsgrupper, orientering om besparelser og deltagelse i
processen omkring ældremilliarderne.

6.
Siden sidst.
BM har deltaget i Dansk Ældreråds ældrepolitiske konference i Vingstedcentret sammen med nogle af de
nye ældrerådsmedlemmer. Referat herfra kan ses på Dansk Ældreråds hjemmeside.
Der har været afholdt dialogmøde den 29/11 i Langeskov omhandlende hjemmeplejen. Der var desværre
ikke mødt mange op. Der bliver holdt formøde til planlægning af det næste møde i Munkebo den 24/1
2018.

7.
Eventuelt.
Der er indvielse af de 5 anretterkøkkener på Birkelund den 21/12 kl 14.30.
Vi takkede hinanden for godt samarbejde, og held og lykke til BM, som fortsætter med de næste fire år.
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