KERTEMINDE KOMMUNE

Instans:

Dato:

Kl.:

Ældrerådet

9/10-2017 09.00

Blad nr.:
1

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 9. oktober 2017 kl. 09.00 på Munkebo gamle Rådhus,
mødelokale 1.
Afbud: Jane Margrethe Yde Fonvig, Erik Duerlund og Kurt Meilbye Poulsen.
Solveig Christiansen deltog kl. 9.00 under behandling af punkt 2.

1.
Godkendelse af referat.
Udsat til næste møde.

2.
Vedligeholdende træning efter 1. januar 2018. Status v/Solveig Christiansen.
Solveig Christiansen redegjorde for besparelsen på den vedligeholdende træning, som er trådt i kraft.
Herunder hvordan den bliver udmøntet, og hvordan 200 personer bliver sluset ud i andre tilbud i foreninger
og andet regi som varetages af frivillige. For de dårligste borgere, som bliver flyttet til Langeskov (ca. 50
personer) kan det blive et problem, idet der for nogle vil være en øget udgift til transport. Man kan blive
bekymret over, om de så bliver væk, og om denne besparelse ikke vil blive dyrere for kommunen i det
lange løb.

3.
Referat fra trafikmøde v/Leo.
Leo Mortensen orienterede fra møde i trafikudvalget. Det blev oplyst, at der er ca. 70 hjertestartere i
Kerteminde Kommune.

4.
Ældrerådsvalg v/Birte.
Byrådet skal den 12. oktober godkende de anmeldte kandidater. Byrådet skal ligeledes godkende, at der
ikke afholdes valg (fredsvalg).
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5.
Borgermøder vedrørende hjemmeplejen.
I forlængelse med borgermødet, omhandlende hjemmeplejen, først på året, blev det besluttet at holde
årlige møder i Kerteminde, Munkebo og Langeskov. Pensionistforeningen, ÆldreSagen, Ældrerådet og
kommunen skal i gang med at planlægge nye dialogmøder. Opgaven gives videre til det nye Ældreråd.

6.
Ældrerådets budget.
Gennemgang af budgetopfølgning pr. 30.09.2017.
Det blev besluttet at give kommunen besked om, at Ældrerådet ønsker at overføre kr. 68.000 til næste år
med begrundelse i øgede udgifter til møder og konferencer for det nye Ældreråd pr. 01.01.2018 samt
afholdelse af Ældre/seniormesse i 2018. AH giver besked til kommunen herom.

7.
Siden sidst.
Da brugerpårørenderådene på plejecentrene er nedlagt, er det et problem at skaffe pårørende til kostråd
og kostpatrulje. LM har kontaktet Bente Fournaise, Marianne Machon samt lederne på plejecentrene, men
har ikke fået tilbagemelding som lovet.

8.
Eventuelt.
AH vil lave udkast til årsrapport til næste møde den 13.11.2017. Rapporten skal være færdig i indeværende
år.
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