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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 12. december 2016 kl. 10.00 i Munkebo Idrætscenter.

Fraværende med afbud: Jane Margrethe Yde Fonvig og Leo Mortensen.

1.
Godkendelse af referat.
Referatet godkendt.
2.
Ældrerådsvalg 2017.
Michael Hein Petersen og Dorte Klint deltog under dette punkt.
Der enighed om at arbejde videre med fremmødevalg.
Michael orienterede om, at valget ikke måtte være i samme lokale som byrådsvalget, og at vi skal stille
med bemanding - ca. 3 personer ved hvert valgsted.
Dorte vil udarbejde en detaljeret plan til næste møde. – Den 16. januar 2017.
3.
Ældrerådets økonomi.
BM gennemgik regnskabet.
Vi har bedt om at få overskydende beløb overført til næste år, da vi vil få ekstraudgifter i forbindelse med
aktiviteter angående ældrerådsvalget, tillige med at vores budget for 2017 er beskåret med kr. 10.0000
til kr. 105.000.
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4.
Pårørendepolitik.
Vi er blevet enige om at rette henvendelse til SSU om at få udarbejdet en pårørendepolitik.
AH orienterede om, at der er en gruppe som er i gang med at udarbejde en pjece til borgere og deres
pårørende i forbindelse med indflytning på plejecentre.

5.
Siden sidst.
A.
Evaluering af dialogmødet ”Det gode liv” – afholdt af Social- og Sundhedsudvalget.
Det var et ok møde, men ældrerådet er enig om, at vi har brug for et møde med Social og
Sundhedsudvalget til drøftelse af blandt andet ældrepuljen, økonomi osv.

B.
Referat fra Kostrådet.
LM redegjorde for kostpatruljemøde på Dalsbo Plejecenter.
Maden var god, og bordet var dækket pænt op.

C.
Konsekvenserne af prisstigningerne på Flex Trafik.
Delt er et problem, at prisstigninger på visiteret kørsel til aktiviteter stiger fra 30 til 45 kr. - det er mange
penge ud af en pension. Dette kan afholde flere fra at deltage i træning, dagcenteraktiviteter osv. Vi har
sendt åbent brev til byrådet angående dette.

D.
Borgermøder vedrørende trafik.
AH, BM og KL mødes 9/1-17 til planlægning af borgermøderne.

6.
Eventuelt.
Der var enighed om at give vores webmaster en julegave.
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