KERTEMINDE KOMMUNE

Instans:

Dato:

Kl.:

Ældrerådet

18/9-2017 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 18. september 2017 kl. 09.00 på Munkebo gamle
Rådhus, mødelokale 1.
Afbud fra: Jane Margrethe Yde Fonvig, Allis Kristensen og Kurt M. Poulsen.

1.
Godkendelse af referat.
Referatet godkendt.

2.
Høringssvar vedrørende kvalitetsstandard have- og snehjælp.
Vi har udarbejdet høringssvar, som kan læses på kommunens hjemmeside.

3.
Pressekontakt.
Drøftelse angående den fremtidige pressekontakt i forbindelse med Ældrerådsvalget.

4.
Evaluering af valgmøder.
Der har været et meget lille fremmøde ved orienteringsmøderne i Langeskov, Munkebo og Kerteminde.
Ærgerligt, det ikke har haft en større interesse i vores kommune; måske har annonceringen ikke været
tilstrækkelig.

5.
Valg.
Herunder kampagne for at få folk til at stemme.
Det blev drøftet, hvordan vi får fok til at afgive deres stemme med valget den 21. november 2017.
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6.
International Ældredag.
Vi valgte ikke at gøre noget i denne forbindelse. Dagen er den 1. oktober 2017.

7.
Opfølgning af budget – hvordan ser det ud efter budgetseminar?
Der var ikke noget nyt vedrørende kommunens budget. Punktet tages op igen på næste møde.

8.
Siden sidst.
a. Ældresagens konference ”Hvem hjælper dem, der hjælper?”.
b. Tilmelding til regionsældrerådsmøde.
c. Tilmelding til konference i Vingsted.

Ad a.
AH og KL deltog i ældresagens konference og orienterede herfra. Det var en meget interessant dag
omhandlende pårørende, som i høj grad har brug for støtte. Dette gælder både pårørende til demente og
dem med andre sygdomme. I nogle kommuner er der oprettet frirum, hvor pårørende kan tale med
hinanden, og i nogle kommuner er der ansat en pårørendevejleder samt lavet en pårørendepolitik. Man kan
læse mere om konferencen på Ældresagens hjemmeside.

Ad b.
Tilmelding til regionsældrerådsmøde til AH senest den 24. september.

Ad c.
Tilmelding til Dansk Ældreråds konference den 24. oktober i Vingstedcentret til AH senest den
9. oktober.
Til denne konference har de opstillede kandidater til det nye Ældreråd mulighed for at deltage.

9.
Eventuelt.
Der skal findes ny leder til Fjordly Plejecenter.
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