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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 26. juni 2017 kl. 09.00 på Munkebo gamle Rådhus,
mødelokale 1.
Fraværende med afbud: Jane Margrethe Yde Fonvig og Leo Mortensen.

1.
Godkendelse af referat.
Referatet godkendt.

2.
Valg, herunder datoplan.
Kommunen har meddelt, at der holdes fremmødevalg til Ældrerådet samme dag, som der afholdes
Kommunal- og Regionsvalg. Valget finder sted i separate lokaler på valgstederne.
I løbet af august vil Ældrerådet få mulighed for at se lokaliteterne. Nærmere vil tilgå.
Der afholdes orienteringsmøder forud for Ældrerådsvalget således:
06.09. kl. 16.00 i Langeskov - byrådssalen (lokale er booket)
11.09. kl. 16.00 i Munkebo - formentlig hallen
13.09. kl. 19.00 i Kerteminde – Aktivhuset er forespurgt
Marianne Machon, Leif Hansen og Dorte Klint er orienteret.
Valgarbejdsgruppen holder møde den 09.08. kl. 09.00 på Kerteminde Rådhus.
Annoncering om Ældrerådsvalg, dato, afleveringsfrister for kandidater, dato og sted for orienteringsmøder
skal foretages i uge 34, alternativt uge 35.

3.
Facebook.
Vi har i forbindelse med ældrerådsvalget besluttet at oprette en lukket gruppe på Facebook. AH og AK
arbejder videre med dette.
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4.
Dialogmøder med Hjemmeplejen.
I forbindelse med orienteringsmødet omhandlende hjemmeplejen tidligere på året har der været afholdt et
opfølgende møde med ÆldreSagen, Pensionistforeningen, Ældrerådet og hjemmeplejen,
Konklusionen blev, at der afholdes orienteringsmøder 1 gang årligt i henholdsvis Kerteminde, Munkebo og
Langeskov. Repræsentanter fra ovenstående mødes til planlægning af disse møder
Fra Ældrerådet deltager KL,LM og AH.

5.
GERI-kufferten.
Therese Nørholm Christiansen, sygeplejerske og projekttovholder, gav os en fyldestgørende information
om Geri-kufferten. Det er et 3-årigt telemedicinsk projekt.
Geri-kufferten indeholder bl.a. redskaber til blodprøvetagning og måling af forskellige værdier. Formålet er
at undgå de mange indlæggelser og genindlæggelser på sygehuset samt tidlig opsporing af sygdomme.
Sygeplejerskerne i kommunen bliver oplært i Geri-kufferten i løbet af 2018.
6.
Pårørende til demente.
Der er lavet forslag om at nedlægge demensdagcentrene i Kerteminde, Langeskov, og Munkebo og samle
dem i Aktivhuset i Kerteminde.
Personalet fra centrene vil følge med, og det vil give mulighed for flere grupper med forskellige aktiviteter.
Ældrerådets bekymring er, om der kan blive øget omkostning til transport, og om borgerne vil blive mere
forvirret, når de bliver rykket fra deres trygge rammer og flyttes til en større enhed med mange borgere.

7.
Opfølgning på budgetopfølgning 1.
Bente Fournaise vil deltage i vores næste møde den 21/8 til uddybende forklaring på budgettet.
Der skal indgives høringssvar senest 26/8.
8.
Senior Info Nyborg.
AH orienterede om seniorinfo i Nyborg, hvor borgere kan få hjælp. Der er åbent hverdage fra 10-13, og er
bemandet med frivillige fra ÆldreSagen, Ældrerådet og Handicaprådet.

9.
Siden sidst.
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Lisbeth fra Frivillighedscentret stopper med udgangen af juli 2017. Da hun har været tovholder i forbindelse
med seniormesserne har hun samlet en kuffert med alt materialet til os. Materialet befinder sig på
Frivilligcentret.
LM har været til kostrådsmøder og kostpatrulje på alle plejehjemmene; der er tilfredshed med maden alle
steder.
Kommunen har fået 3,2 mill. til etablering af 5 køkken/spisesteder på Birkelund Plejecenter i Langeskov.
SF og Venstre holder borgermøde den 28.08.med fokus på ældreområdet. Peter Julius vil komme med
indlæg om velfærdsteknologi.

10.
Eventuelt.
AH orienterede:
ÆldreSagen holder pårørendekonference 04.09 på Nyborg Strand. Alle med interesse kan tilmelde sig.
01/10 FN’s International ældredag tages op på næste møde.
24/10 Danske Ældreråd holder ældrepolitisk konference i Vingstedcentret .
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