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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 20. februar 2017 kl. 09.00 på Munkebo gamle Rådhus,
mødelokale 1.

Fraværende med afbud: Jane Margrethe Yde Fonvig, Leo Mortensen, Kurt Meilbye Poulsen, Allis
Kristensen.

1.
Godkendelse af referat.
Referat godkendt.

2.
Oplæg om ny finanslov, herunder ældremad og klippekort v/Bente Fournaise.
Der er udarbejdet en plejeboliganalyse, som blev omdelt. Inden for en 5-årig periode er der behov for 10-20
nye plejeboliger. Om 10 år vil behovet være 40-45 nye plejeboliger. For øjeblikket er der 198 plejeboliger i
kommunen. Lindhøj er nedslidt og trænger til renovering, alternativt skal der bygges et nyt. Det er nu op til
politikerne at tage stilling til, hvordan man løser behovene indenfor en 4-årig periode.
Hvad angår ældremaden har Madservice et budget på 11.784.000 kr. Der er udarbejdet beregninger på, at
det vil blive 8,3 mill.kr. dyrere, hvis man ændrer den nuværende produktionsform. På Folketingets finanslov
kan der kun søges om midler til anlægsudgifter og ikke til drift.
Der kan på samme finanslov søges om klippekort til en halv times ekstra aktivitet pr. uge pr.
plejehjemsborger.

3.
Igangværende proces på handicap- og psykiatriområdet v/Bente Fournaise.
Rapport viser, at der er store udfordringer på området. Kerteminde har en høj service. Udredningen kan
gøres bedre. Tidsregistrering er udarbejdet pr. borger. Der skal udarbejdes nye kvalitetsstandarder.

4.
Evaluering af borgermøderne om kørselsordningerne samt opfølgende møde den 28. februar.
God tilslutning til de 3 borgermøder, hvor der foruden indlægsholderne var politikere og embedsfolk til
stede. Efterfølgende har politikerne besluttet, at prisen for kørsel er sat ned igen fra kr. 45 til kr. 30. Vi skal
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huske, at der skal være mikrofoner på sådanne møder. Der afholdtes evalueringsmøde den 28.2. kl. 10.3012.00 på Frivillighedscentret.
5.
”Danmark Spiser Sammen”.
Ældrerådet er kontaktet. Der var enighed om, at aktiviteten skal være i Kerteminde, Langeskov og
Munkebo. AH tager kontakt til lederne i de 3 byer.

6.
Hvordan synliggør vi Ældrerådets arbejde på hjemmesiden?
Der var enighed om, at hjemmesiden fortsætter uændret. Ældrerådets medlemmer opfordres til at sende
informationer til AH, som så sørger for det videre fornødne.

7.
I forbindelse med Ældrerådsvalget i november 2017 nedsættes der et valgudvalg.
Der blev nedsat et valgudvalg bestående af BM, LM og ED. BM blev formand, og hun vil kontakte Dorte
Klint herom. Fremover vil dagsorden indeholde punktet valg.

8.
Referat fra møde i Fynske Ældreråd den 6. februar 2017.
Bred orientering om god og sund mad til ældre i Middelfart Kommune, hvor der sættes fokus på en proteinog vitaminrig kost. Fik smagsprøver på dysfagimad. Godt samarbejde med det omgivne samfund.

9.
Den 24. april Ældrerådsmøde og samtidigt Repræsentantskabsmøde i Danske Ældreråd – ændring
af mødetidspunkt?
Da der skal vælges ny formand på Repræsentantskabsmødet den 24. april, blev mødetidspunktet for vort
Ældrerådsmøde samme dag ændret til kl. 8.30-10.00.
Tilmelding til Repræsentantskabsmødet vil AH foretage. Følgende har foreløbigt tilmeldt sig: AH, KL og
BM. De, der ikke var til stede, kan stadig tilmelde sig til AH senest den 2. april. De, der ønsker at tilmelde
sig til medlemsmødet den 25. april, skal selv tilmelde sig via Danske Ældreråd. Begge møderne er i
Nyborg.
10.
Siden sidst.
Årsrapporten fremlagt og godkendt.

11.
Eventuelt.
Regionsældrerådet holder møde i Vejle den 28. februar. AH og KL deltager.

KERTEMINDE KOMMUNE

Instans:

Dato:

Kl.:

Ældrerådet

20/2-17

09.00

Ane Sofie Andersen Hjorth

Allis Kristiansen

Karen Marie Lorentzen

Kurt Melbye Poulsen

Jane Margrethe Yde Fonvig

Leif Madsen

Erik Duerlund

Leo Mortensen

Birte Michelsen

Blad nr.:
3

