Tilstedeværende Seniorrådsmedlemmer:
Annette Langhoff (AL)
Birte Michelsen (BM)l
Ellen Nielsen (EN)
Laila Rosenbek Finsen (LRF)
Orla Eggebrecht (OE)
Fraværende med afbud: Gerda Lindholm og Ingrid Hansen

Referent EN

Referat for Seniorrådsmøde den 19./11. 2018 kl. 9-13
1. Valg af ordstyrer AL

2. Orientering om budget 2019-2022 Bente Fournaise, chef for Sundhed, Handicap og Rehabilitering.
3. Orientering ved Jonas Walin, leder af Budget og Analyse, om Seniorrådets budget 2019. Seniorrådets
budget for 2019 er realistisk og giver et retvisende billede.
a. Det kommunale økonomiske årshjul blev gennemgået. Fra 2019 kommer der 2 årlige
budgetopfølgninger modsat 3 i 2018
b. Kommunale økonomiske begreber blev gennemgået
Punkterne regler for repræsentation, gaver, gavekort ol., regler for beløb til forplejning mv., regler for befordring
blev udsat til rådsmøde den 28.1.2019.
4. Godkendelse af referat fra 8./10. 2018 – godkendt uden bemærkninger

5. Arbejdsgrupper og kommissorier – forslag til justering fra EN
EN begrundede ændringsforslaget. Samkørsel af punkter, som i det ”gamle” arbejdsark overlapper hinanden. Vil
medføre bedre overskuelighed.
Forslaget blev vedtaget, men OE går ind for det tidligere arbejdspapir, idet han mener, at områderne nu bliver for
store. LRF renskriver og rundsender det vedtagne til deltagerne i arbejdsgrupperne.
Grupperne ser fremover ud som følger:
•
•
•
•

Rehabilitering- Det nære Sundhedsvæsen-Mad og Motion
Frivilligt arbejde-Aktiviteter og Civilsamfund-Demens og Pårørende
Infrastruktur-Miljø-Tilgængelighed-Bolig- og Trafikforhold
Budget og Økonomi
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•

PR-markedsføring-Kommunikation-Hjemmeside mm.

På næste rådsmøde udpeger de enkelte grupper en tovholder.
6. Orientering fra formanden
Mødedatoer 2019 udleveret. Møderne er lagt så de korresponderer med den politiske mødekalender.
Møderne afholdes i lokale 1 på det gamle Rådhus i Munkebo undtagen den 20. maj, hvor mødet afholdes i lokale
2 på det gamle Rådhus i Munkebo.1
LRF har kontaktet de 5 plejehjem i kommunen for besøg. Første besøg finder sted 5. december kl. 12.30-14.00 på
Fjordly Plejecenter. Så snart aftalerne for alle plejehjem er i hus orienteres rådsmedlemmerne.
Pga. budgetforliget skal 4 kvalitetsstandarder tilpasses det nye serviceniveau. De kommer i høring i rådet senest i
december 2018.
Værdighedspolitikken er i høring med svarfrist 27.11. 2018. den fremlagte Værdighedspolitik blev godkendt uden
bemærkninger, og det blev besluttet af LRF formulerer høringssvar.
Det blev aftalt at Seniorrådet afholder halvårligt møde for Fynske Ældre- og Seniorråd torsdag den 28. marts
2019. Normalt deltager der 50-70 personer fra de 10 råd på Fyn. Forvaltningen ønskes indover i planlægningen og
afvikling. De enkelte fynske råd betaler selv for deltagelse.
LRF kom med forslag til afvikling af dagen:
•
•
•

Svishaveskolens store lokale
Forplejning fra Madservice. Morgenkaffe, frokost, frugt, eftermiddagskaffe øl/vand
Forslag til indhold:
o Irmgard om akut funktion og GERI kuffert
o Bente Fournaise orienterer
o Besøge Rehabiliteringscentret
o Neurolog Anne Korsgaard – Parkinson

Arbejdsgruppe nedsættes først i det nye år. Jytte Erichsen fra Middelfart Ældreråd og Merete Helgens fra Odense
Ældreråd har tilbudt af deltage i planlægningen.
Drøftelse og evaluering af Dialogmøde med Syge- og Hjemmeplejen. EN påpeger, at der kommer enkeltsager op,
som ikke bør være i det forum. LRF forslår, at krumtappen for fremtidige møder skal være temamøder. Drøftelse
af en mdl. Brevkasse i Ugeavisen? OE påpeger, at det er vigtigt med et forum, hvor borgerne kan komme af med
deres frustrationer, hvilket der var enighed om.
Invitation til Senior Informationsmøde i Seniorhus Odense onsdag den 28. 11. kl. 9.30-12.00
Invitation til indvielse af Sygeplejeklinikken i Munkebo Lindhøjvænget 1. torsdag den 6. december kl. 13-14.
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7. Orientering fra Danske Ældreråd
Orientering fra Ældrepolitisk Konference i Vingsted udsættes til næste rådsmøde.
•
•
•

Temadag Danske Ældreråd 27. februar 2019 Middelfart
Repræsentantskabsmøde Danske Ældreråd 29. april 2019 Nyborg Strand
Ældrepolisk Konference Danske Ældreråd 30. april 2019 Nyborg Strand

8. Orientering fra Regions Ældrerådet – intet
9. Orientering fra Færdselssikkerhedsrådet – pt. ingen møder
10. Gensidig orientering/eventuelt
•

Julefrokost afholdes 10. december hos EN, som bestiller mad i SuperBrugsen i Kerteminde. Man
medbringer selv drikkevarer. Hver medbringer en gave til max 25.kr. (ikke pakkespil). Frokosten afholdes i
forlængelse af rådsmødet.
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