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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 14. november 2016 kl. 9.00 på Munkebo gamle
Rådhus, mødelokale 1.
Afbud: Jane Margrethe Yde Fonvig (JF), og Allis Kristiansen (AK).
1.
Godkendelse af referat.
Godkendt
2.
Ældrerådsvalg 2017.
Michael Hein Petersen og sekretær Dorte Klint, som er ansvarlige for valg, deltog i dette punkt. Da det er
Ældrerådets ønske, at der skal være fremmødevalg, vil Michael Hein Petersen og Dorte Klint undersøge
økonomi og procedure i dette til vores næste møde den 12. december 2016.
3.
Siden sidst:
A
Holdspil
Frivillighedscentret sender invitation ud til alle foreninger, hvor der er seniorer, som kunne have interesse i
"holdspil" (håndbold, fodbold, volley, ældreidræt, kommunale aktiviteter osv.)
Mødet bliver afholdt mandag den 28. november kl. 18.30. Anne Nislev fra Københavns Kommune deltager
i dette møde.
B.
Dialogmøde
Dialogmøde for foreninger, der har med ældre at gøre. Frivillighedscentret og Ældrerådet bliver afholdt
7.december kl. 19.00 i Hans Tausen Centret, Langeskov.
Kommunaldirektør Tim Jeppesen deltager i dette møde, hvor han vil fortælle om frivillighed.
LM tager kontakt angående forplejning.
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C.
Møde angående kørselsordninger i uge 5 – mandag, tirsdag og torsdag
Fynbus har indvilliget i at deltage i borgermøderne angående kørselsordningerne i uge 5 2017.
Vi har planlagt følgende dage:
Mandag den 30. januar kl 10-12 i Kulturhuset, Munkebo
Tirsdag den 31. januar kl 10-12 i Aktivhuset, Kerteminde
Torsdag den 2. februar kl 14-16 i Rådhuset, Langeskov
AH booker lokaler.
Møderne vil blive annonceret i KJ Avis i uge 3 og 4.
Alle er velkomne.
FynBus vil desuden være at træffe i uge 6 i henholdsvis Kerteminde, Munkebo og Langeskov for at fortælle
om rejsekortet samt udstedelse af samme.
AH er blevet kontaktet angående omkostningsfri film for Ældrerådet. Der var enighed om at takke nej til
dette tilbud.

4.
Eventuelt
LM har været til møde i kostudvalget og på kostpatrulje hos plejecentrene Dalsbo og Fjordly.
På kostrådsmødet blev der givet udtryk for forskellige ønsker til kosten, men køkkenleder Pia Hansen
siger, at beboerne har mulighed for at ønske, men at de får aldrig tilbagemeldinger.
Der var klager over, at grøntsagerne var kogt for meget. Pia foreslog, at de selv koger grøntsagerne ude i
afdelingerne.
Fra kostpatruljen var der tilfredshed med maden, og man var blevet vel modtaget .

5.
Er værdighedspolitikken begyndt at sætte spor?
Ved leder af sygeplejen Irmgard Birkegaard og leder af rehabilitering og pleje, Stine O. Dideriksen.
Irmgard Birkegaard og Stine O. Dideriksen gav en orientering om hvilke tiltag, der var igangsat i
forbindelse med værdighedspolitikken.
Det har blandt andet været at få skabt den røde tråd på plejecentrene, bl.a. ved etablering af mødeforum
mellem beboerne og personale, hvor man kan drøfte forskellige tiltag, f.eks. hvad man kan gøre sammen,
cykle med ungdommen, etablering af gårdhaver i samarbejde med beboere og pårørende, aktiviteter som
skaber liv på plejecentrene, skubberne som har et aktivt frivilligt liv, rehabilitering til relativ uafhængighed,
fokus på kronikkere, svært syge og døende. Specialiserede sygeplejersker underviser deres kollegaer

Mødet slut kl. _________

Ane Sofie Andersen Hjorth

Allis Kristiansen
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