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Deltagere:
Annette Langhoff (AL), referent
Birte Michelsen (BM)
Gerda Lindholm Hansen (GLH)
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Referat
For Ældrerådet
Ældrerådets møde den
mødelokale 1.

5/2

2018 kl. 09.00 på Munkebo gamle Rådhus,

1.
Godkendelse af referat fra 15.1.2018.
Referatet blev godkendt.
Fremover suppleres referater med få uddybende linjer, hvis emnet kræver det.
2.
LF orienterer om Seniormessen
Frivilligcenter har efterfølgende givet tilsagn om at fortsætte hidtidig praksis og fortsat være tovholder ifm.
afvikling af Seniormessen.
Chefjurist Leif Hansen har undersøgt muligheden for en kommerciel messe. Det er kun muligt, hvis
konceptet ændres til salg af stande, samt at der ikke selekteres i stadeholdere – i princippet skal messen
så være åben for alle der ønsker at deltage. Der er et økonomisk perspektiv i det, at Seniormessen kunne
blive økonomisk neutral; men den mulighed tages der stilling til ifm. evaluering af Seniormessen 2018.
Allan Thomsen med stor forankring i foreningslivet i Langeskov opsøger foreningerne i Langeskov, som
kan deltage i messen.
Har ligeledes tilbudt frivillige hjælpere til opsætning og nedtagning ifm. afvikling af Seniormessen.
Ældrerådet mødes den 7.2. i Langeskovhallen, hvor Jens Gantriis fra Frivilligcentret og Allan Sjørslev
deltager.
Frem til afvikling af messen forventes møder 1 x mdl.
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3.
LF og BM orienterer om møde 29.1.2018 med Bente Fournaise, Diana Krogstrup og Stine Dideriksen
Orientering ved LF
Bente Fournaise er chef for Sundhed, Handicap og Rehabilitering
Diana Krogstrup er leder af Sundhed, Myndighed og Psykiatri
Stine Didriksen er leder af Rehabilitering, Handicap og Pleje
Der blev udleveret en organisationsplan med supplerende uddybende notat, som blev gennemgået, mødet
fortsætter 15.2. Seniorrådet får samme briefing, som det politiske udvalg får.
LF sørger for organisationsplan og notat til øvrige rådsmedlemmer.
4.
OE orienterer om Hjemmeside
Flere udbydere er i spil, og det blev besluttet at få kommunens IT afdeling ind over i.f.t. oprettelse af
domænenavn.

5.
AL og LF orienterer om blad/pjece/brochure

Et overvejende flertal i Seniorrådet ønskede ikke et husstandsomdelt blad, 1 x årligt til alle husstande med
60+, ud fra de givne vilkår gennemgået af kommunens jurist Leif Hansen.

6.
LF orienterer om kontakt til politiske fagudvalg:
Kultur- og Fritidsudvalget har inviteret til møde den 15.5. kl. 16-16.30 i lokale 121 Kerteminde Rådhus.
ÆHP og MTN har endnu ikke meldt tilbage.
Det blev besluttet, at der skal etableres summe grupper, som forbereder spørgsmål til udvalgene.
7.
LF og BM orienterer om formøde til Dialogmøde i Munkebo den 24.1.2018
På mødet blev det besluttet, at afholde et Dialogmøde i Munkebo Idrætscenter 4.4. kl. 15-17 med
deltagelse af Sygeplejen og Hjemmeplejen og Ældresagen – det er Seniorrådet, som overordnet afholder
Dialogmøderne. De afholdes ca. hver 4. måned på skift i hhv. Munkebo, Langeskov og Kerteminde.
8.
LF og BM orienterer fra: Ældre- Handicap- og Psykiatri gruppe
Der er ingen høringspunkter.
OE orienterer fra: Kultur- og Fritid gruppe
Der er ingen høringspunkter.
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OE orienterer fra: Miljø- Teknik- og Natur gruppe
Der er ingen høringspunkter.
9.
BM gennemgår ”Endelig opgavefordeling”
Revideret liste sendes til alle.
I Færdselsikkerhedsrådet repræsenterer OE Seniorrådet, idet det refererer til Teknik- og Natur udvalget.
10.
LF Værdighedspolitikken
Værdighedspolitikken fra 2016 skal revideres, som alle andre politikker, når et nyt byråd tiltræder.
Et eksemplar blev udleveret, og det blev besluttet, at alle bidrager i processen. Inspiration kan hentes på
bl.a. Danske Ældreråds hjemmeside.
11.
Siden sidst
LF været i avisen om ændring af navnet. Formand og næstformand er inviteret af Region Syddanmark til at
kikke på ambulancer.
LF orienterede om Den Fælles Offentlige Digitaliserings strategi i samarbejde mellem Regering, KL og
Danske Regioner 2016-2020. Opgaven ligger i Økonomiudvalget. Har stor betydning for ældre
medborgere, men også i Hjemmeplejen som sådan.
Er ikke synlig i Kerteminde Kommune.
12.
Eventuelt
Til møder ol. meldes der afbud til formand eller næstformand.
Inspirerende snak om fokuspunkter til Værdighedspolitikken.
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