KERTEMINDE KOMMUNE

Instans:

Dato:

Kl.:

Ældrerådet

18/4-16

09.00

Blad nr.:
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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 mandag den 18. april 2016 på Munkebo Rådhus,
mødelokale 1

Fraværende med afbud:

1.
Godkendelse af referat fra møde den 21. marts 2016.
Referatet godkendt.

Ekstraordinært punkt
Sundheds- og plejechef Bente Fournaise deltog ekstraordineret i mødet for at orientere om budgettet for
det nye rehabiliteringscenter. Der kommer til at mangle 1,2 mill., så man har valgt at droppe affaldssuget
(finansieret af ældrepuljen) og lade disse midler dække andet velfærdsteknologi og inventar.
Ældrerådet valgte at støtte dette.

2.
Orientering om kostråd v/Pia Hansen og Diana Krogstrup.
Leder af kommunens madservice, Pia Hansen, gav en orientering fra området. Tilbagemeldinger fra
Dalsbo , Svanehøj og Troelskær, hvor de nu får mad fra Lindhøj. Det har stort set været tilfredsstillende.
Vi havde en drøftelse med Pia omkring det, vi hører og oplever. At maden er velsmagende, den er varm,
når den modtages på plejecentrene, men ikke altid varm nok, når den serveres.
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3.
Orientering om trafik v/Leo Mortensen.
Leo Mortensen har været til møde i trafikudvalget den 18. februar 2016, hvor der var en dialog omkring
blandt andet cykelstier ved Nymarken, lysregulering ved Munkebovej/Troels Allé/Fjordvej .
Der er nyt møde i udvalget den 20. april 2016.

4.
Opdatering vedrørende ”Velfærdspolitik” – processen.
Ane Sofie Andersen Hjorth orienterede fra styregruppen: Der afholdes et temamøde i Kerteminde-hallen
den 18. april 2016 fra 14.00-17.00, hvor alle kan komme og bidrage med stikord til den nye
Værdighedspolitik. Områderne, der ønskes stikord til, er - livskvalitet, selvbestemmelse, kvalitet,
tværfaglighed og sammenhængende pleje, mad og ernæring.

5.
Opsamling på Seniormessen.
Vi mangler stadig oplægsholder til messen; forskellige muligheder blev drøftet.
Næste møde i gruppen er den 30. maj 2016 kl.10.00-12.00.

6.

Hjemmesiden.
Vi har fået ny webmaster, så opdateringer på vores hjemmeside www.ældrenyt.dk er undervejs.

7.

Referat fra FUT-møde samt invitation fra Handicaprådet v/Jane Margrethe Yde Fonvig.
Jane Margrethe Yde Fonvig orienterede om oprettelsen af FUT: Fællesgruppe for Universel
Tilgængelighed.
FUT er en tværgående fællesgruppe, der består af Ældrerådet, Handicaprådet, DH (Dansk
Handicaporganisationer), Visitkerteminde Haven ved Havet, Turismens Venner, Frivilligcentret og
sundhedspersonale. Der indkaldes embedsfolk, politikere og andre efter behov.
Det er Ældrerådet, der har taget initiativet til oprettelsen af Fællesgruppen.
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Sybergland. Planlægger i Kerteminde Kommune, Ninna Kruse Larsen, orienterede om tilblivelsen
af Sybergland. JM gjorde bl.a. opmærksom på, at god adgang/tilgængelighed skal planlægges fra
start i både nybyggeri og nye anlæg ude i naturen og hvordan man følger planlægning om
tilgængelighed. Ninna efterlyser fonde, hvorfra der kan søges om handicaprelateret udstyr. Tina
Brandt Jensen, formand for Handicaprådet, DH mv. er tovholder.
Den 5,2 km lange tilgængelige kyststi mangler stadig en del forbedringer, som kommunen
lovede. Tilgængelighedsgruppen i Turismens Venner har sammen med Visitkerteminde lavet en
“fejl og mangel liste” på kyststien. Desværre er der lavet rigtig megen sjusk i hele kommunen,
hvor byggeloven (som også omhandler fortove, stier, veje etc. ) ikke er blevet fulgt. Alle er enige
herom – også relevante organisationer, politikere mv. at det koster dyrt i sidste ende. Men der
sker ikke noget. FUT tager problematikken op. Jutta Nielsen og Lone Kiilerich (begge
Handicaprådet og byrådsmedlemmer) tager kontakt til de ansvarlige i embedsværket.
Database for borgere og turister, som beskriver handicaptilgængeligheden i kommunens
offentlige rum + de største turistattraktioner er et større flere årigt registreringsarbejde, men vi
starter. Gruppen består af: Sanne Brigsted, Visitkerteminde, Tina, og Jane Margrethe, Ældrerådet
og Turismens Venner.
Klar aftale i kommunalbestyrelsen at både Ældrerådet og Handicaprådet skal
orienteres/indkaldes forud for nye kommunale anlæg/byggerier/renoveringer. Dette glemmes af
og til. Lone kontakter embedsværket.
Jollehavnen og Søbadet. Lone finder ud af, hvordan kommunen er involveret i disse nye private
byggerier, da tilgængeligheden kunne være bedre.
Strandbadets offentlige toiletter er ikke åbne, rene eller tilgængelige på handicaptoilettet, som
kontrakten med bestyreren fortæller, at de skal være. FUT vil i skriftligt brev opfordre bestyreren
til at overholde kontrakten. På sigt vil FUT appellere til udførelsen af en ny udformning af
kontrakten.
Kørestolsrampe ved Nordstranden ønskes, som den ved Sydstranden. Der ligger bl.a. 534
sommerhuse + en campingplads ud til Nordstranden + daggæster/strandturister.
Lift på Kerteminde Skole låses af, når skolebørnene går hjem. De gangbesværede personer kan
da ikke benytte aftenskoler, IT i ÆldreSagen mv. resten af dagen/aftenen. Det vil FUT se på.
Den nye Café på hjørnet af Langegade/Renæssancehavnen har stillet store krukker ud, så de
personer, der er afhængige af 4 hjul, kun kan passere ude på vejen. Ingrid besøger Caféen og
fortæller samtidig om muligheden for at caféen kan få en rampe op til toilettet.
Ældrerådet og Handicaprådet har uafhængigt af hinanden på deres respektive møder, opfordret
til møde med hinanden. Handicaprådet vil invitere Ældrerådet.
Næste møde i FUT bliver 25. oktober 2016. kl. 15.00 Frivilligcentret, Kulturhus Fjorden
JM opfordrede Ældrerådet til at komme med tilgængelighedsopgaver i kommunen.
Referent: Jane M.
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8.
Siden sidst.
Ældrerådet og Frivillighedscentret har dialogmøde i Kulturhuset Fjorden den 19. april 2016 med foreninger,
som har med ældre at gøre. Emnet er synlighed og hvordan vi skaber de bedste forhold for de ældre
borgere og de frivillige.
Leif Madsen orienterede fra bestyrelsesmøde i Hans Tausen Centret.

9.
Eventuelt.
Intet.
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