KERTEMINDE KOMMUNE

Instans:

Dato:

Kl.:

Ældrerådet

19/9-16

09.00

Blad nr.:
1

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 19. september 2016 kl. 9.00 på Munkebo gamle
Rådhus, mødelokale 1.
1.
Godkendelse af referat.
Referatet godkendt.
2.
Borgermøde angående eksisterende kørselsordninger i Kerteminde Kommune.
Vi arbejder videre med borgermøde angående kørselsordninger i kommunen. AH mødes med
repræsentanter fra ældresagen, handicaprådet og kulturhuset i Munkebo den 22/9 med henblik på
samarbejde omkring dette.
JM gør opmærksom på, at der på kommunens og ældrerådets hjemmeside ligger en køreplan for
kørselsordninger. JM sender køreplanen til Birthe Trabjerg-Madsen.

3.
Seniormessen den 28. september 2016.
Vi stiller op til messen den 27/9 kl.14 og mødes næste dag kl. 8. JM og BM har revideret den lille folder om
ældrerådets arbejde, så den kan uddeles på messen.
Vi skiftes til at være ved ældrerådets stand fra kl. 10-11 AK , kl. 11-12 KL og kl. 12-13 BM. M er ved
diabetesstanden AH, LM og KP henter scenen, ED står for fotografering under messen.

4.
Forberedelse af møde med Social- og Sundhedsudvalget den 17. oktober 2016.
Ældrerådet har følgende, man gerne vil tage op på dette møde:
Hvor langt er man nået med besparelser/budget. Den rehabiliterende tankegang, fokus på et aktivt
hverdagsliv, pårørendeinddragelse, telemedicin, lukning af plejecentre/et værdigt liv, patientforløb.
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5.
Orientering fra formands-/næstformandsmødet. (Bilag vedhæftet)
AH og KL orienterede fra mødet. Vi gennemgik Dansk Ældreråds holdninger til aktuelle ældrepolitiske
områder (se bilag ) Vi vil drøfte nogle af områderne på mødet med social og sundhedsudvalget.

6.
Siden sidst.
 Dansk Ældreråd afholder konference i Vingstedcentret den 9/11 2016. Sidste frist for tilmelding er
mandag den 24/10.


Det er et problematisk for kostrådet, at brugerpårørenderådene bliver nedlagt, da der sidder et
medlem herfra i kostrådet. Der har været problemer med kartoflerne i uge 33 flere steder. LM tager
det op næste gang man mødes. De næste to måneder skal LM rundt på plejecentrene med
kostrådet/kostpatruljen. AK gav tilsagn om at deltage næste gang. Det er i øvrigt frivilligt, om man
vil have et bruger-/pårørenderåd. Dette vil man tage op i kostpatruljen i jan. 2017. Emnet vil blive
taget op på mødet med social og sundhedsudvalget i oktober 2016.
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