KERTEMINDE KOMMUNE

Instans:

Dato:

Kl.:

Ældrerådet

23/5-16

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 mandag den 23. maj 2016 kl. 9.00 på Munkebo Rådhus,
mødelokale 1.

Fraværende med afbud:

1.
Godkendelse af referat.
Referatet godkendt.

2.

Ensomhed - Kerteminde Kommune satte fokus på ensomhed i forbindelse med, at vi fik de
ekstra penge til området i forbindelse med Ældremilliarden.
Da Ældremilliarden ophørte, blev ensomhed, som alle de andre indsatser evaluereret, og
man vurderede, at målet for arbejdet med ensomhed var nået; derfor sluttede man
projektet og besluttede, at indsatsen skulle ligge i det "daglige arbejde". Hvordan er status
på området nu?
v/ Marianne Machon, formand for Social og Sundhedsudvalget, Rikke Terp
forebyggelsesmedarbejder, Jens Gantriis, leder af Frivilligcenteret Kerteminde Kommune.
Rikke Terp og Jens Gantriis gav en orientering om, hvordan de i dagligdagen arbejder med ensomhed, og
at de fremover ville samarbejde omkring dette.
Marianne Machon gav en redegørelse for, hvordan midlerne er implementeret ; der er bl.a. oprettet
fællesspisning, hjemmemotion, cafeer, sorggrupper osv. i samarbejde med forebyggende sygeplejersker,
Frivillighedscentret og foreningerne.
En ting, vi især brugte tid på, var en drøftelse af, hvornår man er ensom.
I fremtiden vil man have mere fokus på ufrivillig ensomhed.
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3.
Referater - hvem skal lave referaterne og hvordan skal de være?

Fremover er det KL og BM der skriver referater.
Hvis nogle punkter har brug for en større udredning, skriver vedkommende et notat til ovennævnte, og
det vil fremgå som bilag

4.
Værdighedspolitik – høringssvar.

Vi afgiver høringssvar således:
Ældrerådet kan anbefale høringsudkastet.
Dog ønsker vi, at der under livskvalitet og indsatser tilføjes :
Der skal være Bruger -/Pårørenderåd på kommunens plejecentre.

5.
Trafik – referat fra Trafikudvalgsmødet v/Leo Mortensen.

Leo Mortensen orienterede fra møde i trafikudvalget. Det omhandlede mest børne- og
skoleområdet.
Leo Mortensen vil på næste møde tage spørgsmålet op om tilgængelighed ved hellen
ved Kerteminde skole og fodgængerfelterne ved rundkørslen i Langeskov.

6.
Kostråd/kostpatrulje - referat v/ Leif Madsen.

Leif Madsen orienterede fra mødet i kostrådet 27/4, og fra kostpatruljens besøg
på henholdsvis Svanehøj , Lindhøj og Birkelund.
Det er god og veltillavet mad og miljøet omkring bordene har været pænt og hyggeligt, dog var der
enkelte steder, hvor der var lidt uro med personale, som går frem og tilbage.
Der er stadig problemer på Birkelund med, at maden ikke er varm nok, når den serveres på
afdelingerne, men der arbejdes på at finde en løsning.
7.
Danske Ældreråds repræsentantskabsmøde og konference.
V/ Leif Madsen, Birte Michelsen, Karen Marie Lorentzen, Kurt Melbye Poulsen og Ane Sofie Hjorth.
Bilag: 15 holdningspunkter.
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Der blev orienteret fra to spændende dage på Nyborg Strand. På repræsentantskabsmødet var en af
talerne sundheds og ældreminister Sophie Løhde.
På konferencen deltog vi i forskellige seminarer omhandlende vigtigheden af idræt og motion for ældre sammenhængende > patientforløb og forebyggelse - den rehabiliterende tankegang kræver > særlige
kompetencer hos medarbejderne - dårlige tænder skaber dårligt ældreliv - hvordan kan sundhedsaftaler
sikre sammenhæng på tværs af sundhedssystemet.
Det var meget interessante og lærerige emner. Man kan læse mere på danske ældreråds hjemmeside
www.danske-aeldreraad.dk

8.
Møde med foreninger/Aktiviteter. Referat fra mødet i Frivilligcenteret.

Mødet med foreningerne på kulturhuset Fjorden den 19/4 var meget positivt; man kom i dialog med
hinanden på tværs af foreningerne og fik udvekslet erfaring. Der var enighed om at mødes 2 gange årligt
evt. på skift i kommunen.
Nogle emner, som bl.a. blev berørt, var klikedannelse samt undgå at modarbejde hinanden i stedet for at
samarbejde om de muligheder, der er til stede.

9.
Siden sidst:
a) Tilmelding til møde med Fyn Bus.
b) Seniormessen.

A. Følgende blev tilmeldt FynBus-mødet: M,ED, BM,KL,AH og JM.
B. Seniormessen tages op på næste møde.
Der bliver problemer med parkering i forbindelse med seniormessen. AH vil tage sig af dette .
JF tager kontakt til vores webmaster med henblik på annoncering på vores hjemmeside .

10.
Eventuelt.
Intet.
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