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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 15. maj 2017 kl. 09.00 på Munkebo gamle Rådhus,
mødelokale 1.
Afbud: Jane Margrethe Yde Fonvig og Allis Kristensen.

1.
Godkendelse af referat.
Referatet godkendt.

2.
Seniormesse 2018.
Hallen i Langeskov er reserveret. Det blev besluttet at bestille ernæringsekspert og forskningschef
Christian Bitz som foredragsholder i 2018. Såfremt det nye Ældreråd ønsker at tage en anden beslutning,
er der 90 dages afbestillingsfrist før afholdelse, hvilket er uden omkostning for Ældrerådet.

2a.
BM gennemgik det tidligere fremsendte regnskab for perioden januar-april 2017. Heraf fremgår det, at vi
har fået overført overskuddet fra sidste års regnskab på kr. 46.000.

3.
Valg – herunder drøftelse af Facebook som en mulighed for kommunikation.
Der er endnu ikke givet tilsagn fra kommunen om fremmødevalg til Ældrerådsvalget i november 2017.
BM har kontaktet Indenrigsministeriets valgkontor, som har udtalt, at man godt må holde valg i samme
lokale som byråds- og regionsvalget, dog skal man bl.a. have eget bord og stemmeboks.
BM tager videre kontakt til Marianne Machon og Leif Hansen, som er ansvarlig for valget for videre
afklaring.
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AH og KM undersøger fordele og ulemper ved, at Ældrerådet kommer på Facebook. Dette tages op på
næste møde.

4.
Orientering fra Kostpatruljen.
Kostpatruljen har været på Lindhøj og Birkelund plejecentre. Beboerne giver udtryk for tilfredshed med
maden.
Det er meget forskelligt, hvor meget man gør ud af spisesituationerne (pædagogisk måltid, bordpynt osv.)
på de forskellige plejehjem og afdelinger.
På Birkelund har de haft problemer med at holde maden varm, når den kommer ud i afdelingerne. Der er
derfor indkøbt varmevogne. De er endnu ikke installeret, uagtet at det var blevet oplyst.

5.
Siden sidst.
Referat fra DÆ-konference i Nyborg.
AH og KL refererede fra Dansk Ældreråds konference.
Der var forskellige foredragsholdere som fortalte om værdighed, ældremedicin, og om at blive længst
muligt i eget hjem, herudover deltog vi i forskellige seminarer, hvilket var meget interessant og lærerigt .
Referat fra konferencen kan læses på Dansk Ældreråds hjemmeside.

6.
Mad og måltider på plejecentrene. Kl. 11-12. Til punktet deltager lederne fra plejecentrene, Pia
Hansen, Diana Krogstrup eller Bente Fournaise samt Marianne Machon.
Orientering om budget, hvis nedlæggelse eller omlægning af Madservice. Herunder var der en reel
besparelse i forbindelse med lukning af madfremstilling på de 3 små plejecentre?
Under mødet deltog Marianne Machon , Diana Krogstrup, budgetkonsulent Maria Sund Dannesbo, Pia
Hansen samt lederne fra Lindhøj, Dalsbo, Fjordly og Birkelund.
Diana Krogstrup orienterede og redegjorde for besparelsen på 1/2 mill. kr. vedrørende lukning af
madfremstillingen på de 3 små plejehjem samt udgifterne ved at lægge den tilbage på de enkelte
plejehjem. Det vil give en merudgift på driften på ca. 8,3 mill. kr. Det er kun anlægsudgifter der kan søges
om.
Der er blevet udarbejdet en procedure for værtskab og sociale rammer om måltider, det vedrører
medarbejdere i hjemmeplejen, og for borgerne handler det om at opleve det gode måltid.
Lederne på plejecentrene fortalte om proceduren hos dem, og der vil blive sat fokus på mad og måltider
samt den enkelte beboers behov. Flere steder er der opstillet ”fristevogne”. Der er også fokus på, at
beboerne får proteiner nok.
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Pia redegjorde for varmevognene på Birkelund; de har været længe undervejs, da de har måttet spare op
til dem, da det er en temmelig dyr investering.
7.
Eventuelt.
M bad om at få trafik på som punkt til næste møde.
M orienterede også om det kommende møde, som Landsbyrådet arrangerer med henblik på at få flere til at
være behjælpelige omkring brugen af hjertestarter ude på landet.
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