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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 16. januar 2017 kl. 9.00 på Munkebo Rådhus,
mødelokale 1.
Fraværende med afbud: Jane Margrethe Yde Fonvig og Kurt Melbye Poulsen.

1.
Godt nytår.
Der blev ønsket godt nytår, takket for godt samarbejde og talt om, hvilke udfordringer, der har været i årets
løb, og som vil komme fremover. Tilstede under punktet var også Marianne Machon, Solveig Christiansen,
Stine Dideriksen og Bente Fournaise.

2.
a.
Status – træning – vedligeholdende træning v/Solveig Christiansen.
Solveig Christiansen gav en status på træningen. Der skulle ikke ske nogen besparelse i år, og der har
været 344 borgere igennem sidste år.
Det, der er problemet, er prisstigning på kørslen til blandt andet vedligeholdende træning og til
demensdagcentrene. Det kan afholde nogen fra at deltage, og det vil yderligere belaste de pårørende til
demente, som ikke har råd til at betale.
b.
Status – værdighedspulje v/Bente Fournaise.
Bente Fournaise skal udarbejde en evaluering af værdighedspuljen til Socialministeriet og Social- og
Sundhedsudvalget og vil herefter gennemgå den med os.
Der vil i foråret være tilsyn på plejehjemmene, hvor man vil se på, hvordan man arbejder rehabiliterende.
Bente vil på næste møde gennemgå tilsynet fra 2015.
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c.
Status hjemmeplejen i Kerteminde v/Stine Dideriksen,
Stine Dideriksen gav en grundig redegørelse for, hvordan man arbejder i hjemmeplejen, hvordan
udegrupperne er organiseret, om tværfaglige teams, funktionsvurderinger, besparelser og sygefraværet,
som er faldende.
Den 16/2-17 kl. 15 er der et orienteringsmøde på Fjordly Plejecenter om, hvordan hjemmeplejen fungerer.

3.
Godkendelse af referat.
Referatet godkendt.

4.
Borgermøder vedrørende kørsel.
Mødet i Kerteminde er flyttet til Fjordly Plejecenter.
På kulturhuset i Munkebo skal vi sætte stole op. Der er åbent fra kl. 9.
Der er bestilt kaffe alle tre steder.
Jesper Hempler, Fynbus, Michael Timm/Morten Just og Marianne Machon vil være tilstede på møderne.

5.
Ældrerådets budget v/Birte.
Birte Michelsen gennemgik budgettet for 2017.

6.
Siden sidst.
a.
Ane Sofie Andersen Hjort udarbejder årsrapport. Vi skal kontrollere, om der sket ændringer i punkt 1 fra
rapporten 2015, og give tilbagemelding til Ane.

b.
Der er taget kontakt til Ældresagen og leder af Madservice, Pia Hansen, om de er interesserede i at lave
noget fælles omkring ”Danmark Spiser Sammen”. Det bliver taget op på næste møde.

c.
Birte Michelsen, Ane Sofie Andersen Hjort, Erik Duerlund og Karen Marie Lorentzen har tilmeldt sig
Danske Ældreråds temadag.
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7.
Valg v/Dorte Klint.
Dorte Klint har udarbejdet tids- og handleplan, som blev gennemgået. Vi skal have valgt en arbejdsgruppe
– det bliver et punkt på næste møde.

8.
Eventuelt.
Ingen bemærkninger.
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