KERTEMINDE KOMMUNE

Instans:

Dato:

Kl.:

Ældrerådet

20/3-17

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 20. marts 2017 kl. 09.00 på Munkebo gamle Rådhus,
mødelokale 1.
Diana Krogstrup deltog kl. 10.00 under punkt 4.
Fraværende med afbud: Kurt Melbye Poulsen og Jane Margrethe Yde Fonvig.

1.
Godkendelse af referat.
Referatet blev godkendt.

2.
Sted for Seniormessen 2018.
Dato for Seniormessen er planlagt til den 16. maj 2018.
AH tager kontakt til halinspektør Allan Sjørslev.
BM undersøger muligheder for foredragsholdere.

3.
”Danmark Spiser Sammen”.
Ældrerådet har i samarbejde med ÆldreSagen og leder af madservice, Pia Hansen, arrangeret Spis
Sammen i uge 17 på plejecentrene Birkelund, Lindhøj og Fjordly.
Udover beboerne vil der også kunne købes madbilletter til de resterende pladser. Menuen er den, som er
planlagt efter ugeplanen, en to-retters menu, kaffe og småkager. Den vil kunne købes for 80 kr.
Ældrerådet og ÆldreSagen vil være til stede og hjælpe med servering og det praktiske.
Arrangementerne vil blive annonceret i Kerteminde Ugeavis.
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4.
Tilsynsrapport Plejecentre v/Diana Krogstrup.
Diana redegjorde for den uanmeldte tilsynsrapport på plejecentrene i 2016.
Dianna Krogstrup og Bente Fournaise har været på besøg. Der blev udvalgt 2 tilfældige borgere, som blev
gennemgået og talt med.
Konklusionen er blandt andet, at der er meget forskel på plejehjemmene, de fysiske rammer er nogen
steder for små.
Borgerne får den hjælp, de har behov for. Holdningen er, at personalet skal have den rette uddannelse og
ingen ufaglærte, da opgaverne er blevet meget mere komplekse.
Der bliver sat fokus på det gode liv, aktiviteter m.v.
Handleplaner bliver fulgt op.
Forventningsafstemning omkring indflytning på plejehjem - her er der ved at blive udarbejdet materiale til
borgerne og de pårørende.
Opstrammet visitation og procedure.
Beboerne er tilfredse, de er mere bekymret for personalet.
Der er udbredt tilfredshed med maden, men vi vil gerne have sat "fokus på det gode måltid".

5.
Evaluering af kørselsmøderne.
Møderne har været godt besøgt i alle områder - og det har været positivt.
Louise fra ÆldreSagen har tilbudt at være rådgiver i forhold til kørselsordningerne.
6.
Projekt ”Pårørende og demens”.
AH orienterede om projektet.

7.
Dialogmøder i samarbejde med Frivilligcentret – eventuelt borgermøde vedrørende Ældrerådets
arbejde.
Ældrerådet foreslår, at temaet for næste dialogmøde, der afholdes i samarbejde med Frivillighedscentret,
bliver "en demensvenlig forening".

8.
Valg 2017.
Vi fik gennemgået tids- og handleplan, og punktet sættes på igen til næste møde.

9.
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Siden sidst.
AH refererede fra borgermøde på seniorhuset i Odense omhandlende fremtiden med nyt OUH. Der var
følgende foredragsholdere: Stephanie Lose (formand for Region Syddanmark) Peter Just (lægefaglig
direktør) og Gitte Østergaard (direktør Ældre- og handicapudvalget).
LM har deltaget i generalforsamling på Hans Tausen Centret, hvor det var vanskeligt at få
bestyrelsesposterne besat.
KL refererede fra årsmødet i regionen; her blev blandt andet orienteret om økonomi, og hvilke udfordringer
der er i sundhedsvæsnet.

10.
Eventuelt.
Endnu ingen tilbagemelding fra politikerne vedrørende vores overskud fra sidste år.
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