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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)

Referat
fra
Ældrerådets møde den 21. august 2017 kl. 09.00 på Munkebo gamle Rådhus,
mødelokale 1.

Afbud fra: Ane Sofie Andersen Hjorth, Jane Margrethe Yde Fonvig og Leif Madsen.
Leder Stine O. Dideriksen deltog under punkt 2, kl. 9.00.

1.
Godkendelse af referat.
Referatet godkendt.
2.
Budget 2018 samt status på klippekort-ordningen på plejecentrene.
Leder Stine O. Dideriksen deltog.
Stine orienterede om status på klippekortordningen. Vi fik svar på forskellige uklarheder omkring dette.
Beboerne får kun klip, hvis hjælpen er fra lønnet personale (ikke frivillige).
Plejehjemmet får penge efter hvor mange klip, der bliver brugt.
Beboerne får 1 klip om ugen svarende til 1/2 time.
Vores bekymring er, om der er personale til at udføre opgaverne, når besparelsen på 1 mill. kr. bliver
effektueret (eller skal der igen løbes stærkere). For os at se bliver nogle af klippene brugt til opgaver, der i
forvejen bliver gjort, f.eks. følgeskab til forskellige aktiviteter på plejehjemmet.
Stine Dideriksen udtaler, at der enkelte steder er ansat ekstra personale.
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3.
Valg til ældrerådet v/BM
Ældrerådsvalget finder som bekendt sted den 21. november 2017. Valghandlingen starter kl. 08.00. På
hvert valgsted skal der være mindst 6 personer. Kommunen sørger for forplejning. Der vil være mulighed
for at afgive sin stemme pr. brev forud for valget. Tidsterminer m.v. oplyses i Kerteminde Ugeavis under
”Kerteminde Kommune Informerer”.
Orienteringsmøder holdes den 06.09. i Langeskov, den 11.09. Munkebo og den 13.09. i Kerteminde.
Møderne vil komme på kommunens hjemmeside samt ved indrykning den 29.08 under ”Kerteminde
kommune Informerer” i Kerteminde Ugeavis.
På foranledning af valggruppen er der arrangeret besøg på hvert valgsted den 30.08.17. Tidsplan er
fremsendt separat til rådets medlemmer.

4.
FNs internationale ældredag 2017, den 1. oktober.
Hvordan kan vi drage nytte af ældres erfaringer, ressourcer og indsats i fremtidens samfund?
Skal vi være lidt aktive omkring dagen for eventuelt at sætte fokus på valget, eventuelt i samarbejde
med Ældresagen?
Vi har talt om at lave ekstra presseomtale omkring valget. Bliver taget op igen på næste møde.

5.
Udarbejdelse af høringssvar.
Vi har udarbejdet høringssvar til budget 2017-2018.
Høringssvaret kan ses på kommunens hjemmeside.

6.
Siden sidst.
- Status på Facebook

Vi har besluttet at lade det nye ældreråd tage stilling til om rådet skal på Facebook.

7.
Eventuelt.

Der blev orienteret fra mødet med Social- og Sundhedsudvalget den 14/8 omhandlende bruger-pårørende
råd på plejecentrene, brugertilfredshedsundersøgelse og evaluering af værdighedspolitikken.
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