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Deltagere:
Annette Langhoff (AL)
Birte Michelsen (BM)
Ellen Nielsen (EN)
Gerda Lindholm Hansen (GLH)
Ingrid Hansen (IH)
Laila Rosenbek Finsen (LRF)
Orla Eggebrecht (OE)
Referent: EN

Referat
for
seniorrådets møde den 8. / 10. 2018 kl. 09.00 - 13.20 på Munkebo gamle
Rådhus, mødelokale 1.
1.
Valg af ordstyrer
BM/AL
2.
Godkendelse af referat fra 10.9.2018
LF bemærker, at man ikke kan beslutte noget under punktet Eventuelt. Derfor falder den vedtagne
beslutning på mødet væk.
3.
Drøftelse af konsekvenser for de ældre af budgetforlig 2019-2022
Budgetforliget blev drøftet og gennemgået.
4.
Gennemgang/redigering af forretningsorden –
Tilrettet forretningsorden fra 10.9. gennemgået og godkendt. Underskrives af medlemmer på næste
rådsmøde. Laila fremsender til alle
Gennemgang/redigering af arbejdsgrupper og kommissorier –
tilrettet arbejdsgrupper fra 10.9. gennemgået og godkendt. Laila fremsender til alle. Forslag til
kommissorium gennemgås på næste rådsmøde.
5.
Fremtidige dagsordener og mødeplaner for 2019
Punktet udsættes til november mødet. Det blev besluttet at Laila drøfter mødedatoer med Bente Fournaise.
6.
Hjemmeside
Det blev besluttet at LF indhenter tilbud fra Produktionsskolen, Marslev. Punktet drøftes på næste
rådsmøde
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7.
Samarbejdspartnere
Temadage/dialogmøder med fagpersonale fra forvaltningerne – Seniormesse – Aktivhuset – Ældresagen –
foreninger målrettet ældre i Kerteminde kommune– netværke med andre seniorråd/ældreråd. Det blev
besluttet at udvide aktiviteterne
8.
Danske Ældreråd
• AL og EN gav kort orientering om Danske ÆldrerådsTemadag i Fåborg 26.9..om Aktuelle
Ældrepolitiske initiativer og – økonomi, Demensvenlighed, Pårørendeindsats, En værdig død.
Kvalitetsstandarder. AL og EN anbefalede varmt deltagelse i fremtidige Arrangementer,temadage,
konferencer giver værdimuld viden til arbejdet i Seniorrådet. Ligesom det skaber samhørighed og
mulighed for at netværke.
• Seneste tilmeldingsfrist 1.11 til LF, Ældrepolitisk konference i Vingsted den 15.11.- husk at
vælge 2 seminarer.
9.
Regionsældreråd
Intet nyt
10.
Årsmøde Fynske Ældre/Seniorråd 24.10. i Nyborg – tilmelding senest 10.10.
Alle Seniorrådets medlemmer deltager LF tilmelder
11.
Orientering ved formand herunder evaluering af FN’s Internationale Ældredag 1.10.
• OE har lavet billedmappe fra 1. okt. Stor succes med mange positive udtalelser.
• LF, BM og EN skal til møde på onsdag med Jonas Walin leder af Budget og Analyse.
Gennemgang og fremtidig procedure for Seniorrådets budget mv.
• På mødet blev det besluttet at Seniorrådet anmoder om sekretærbistand fra 2019.
• Seniorrådet anmoder om at få etableret månedlig orientering fra ÆHPU samt fra Sundhed
Handicap og Rehabilitering forvaltning (BF).
• Revidering af regulativerne for skiltning og udeservering i Langegade ad hoc arbejdsgruppe OE
deltager på Seniorrådets vegne.
• Revidering af Værdighedspolitikken
• § 17.4. udvalg LRF deltager
• Uddeling af eksemplar af senioravis fra Nordfyns kommune. Avisen udkommer kvartårligt som
tillæg i Ugeavisen.
12.
Bordet rundt
Punktet slettes fremover fra dagsordenen. Begrundelsen for at slette punktet fremover, er at det bliver et
beslutningspunkt på dagsordenen. Da rådsmedlemmerne til enhver tid kan anmode om, at få optaget
emner til behandling på rådsmøderne jf. Forretningsorden, er punktet overflødigt ifølge flertallet i rådet.
Flertallet i rådet finder det ikke rimeligt, at der skal besluttes punkter, som det enkelte medlem ikke har haft
tid til at sætte sig ind i.
Det vil i princippet betyde, at emner til behandling skal udsættes til efterfølgende rådsmøde.
OE er ikke enig, fordi punktet kan bruges af seniorrådets menige medlemmer til orientering. OE bad om at
få sit særstandpunkt ført til protokols.
Fremover bliver dagsorden punkt: Eventuelt ændret til: Eventuelt og Gensidig orientering.
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13.
Eventuelt.
• Køresedler

Annette Langhoff

Ingrid Hansen

Birte Michelsen

Laila Rosenbek Finsen

Ellen Nielsen

Orla Eggebrecht

Gerda Lindholm Hansen
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