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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 24. april 2017 kl. 08.30-10.00 på Munkebo gamle
Rådhus, mødelokale 1.
Afbud: Jane Margrethe Yde Fonvig.

1.
Godkendelse af dagsorden.
Godkendt.

2.
Danmark spiser sammen – sidste aftaler på plads.
Arrangementerne måtte desværre aflyses på grund af manglende tilmeldinger. Ældrerådet evaluerede
forløbet. – Var det prisen? Eller stederne det blev afholdt? Eller er der ikke behov for flere spis sammen
arrangementer.

3.
Valg 2017.
Der er endnu ikke givet tilsagn fra kommunen, om vi får tilladelse til at afholde fremmødevalg i forbindelse
med valg til Ældrerådet i november 2017. Formentlig får vi svar sidst på ugen.
Det blev drøftet, om Ældrerådet skal oprette en Facebook-profil i forbindelse med Ældrerådsvalget. Sættes
som punkt på næste møde.

4.
Seniormessen 2018.
Langeskovhallen er booket til seniormessen 16.05.2018. Der arbejdes videre med forslag til foredragsholdere.
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5.
Forberedelse til punktet ”Mad og måltider på plejecentrene” – på næste møde den 15/5-17.
På næste Ældrerådsmøde deltager lederne fra Plejecentrene, Pia fra Madservice samt enten Diana
Krogstrup eller Bente Fournaise under punktet Mad og Måltider. Under punktet ønsker vi at få en yderligere
specifikation på de 8,2 mill. kr., som det vil koste, hvis vi vælger at ændre på den madordning, vi har i dag
(at få lavet maden på de enkelte plejehjem).
Leif kunne fortælle, at de madvogne til Birkelund Plejecenter, som vi tidligere er blevet orienteret om, er
indkøbt, men endnu ikke taget i brug.

6.
Hjemmesiden. Beslutning om, hvad vi gør med hjemmesiden.
Vores hjemmeside www.ældrenyt.dk var blevet ”inficeret” og skulle renses, det ville koste minimum 3000
kr. Da vi samtidig kan konstatere, at det kniber med at få den opdateret med nyheder, blev det besluttet at
nedlægge hjemmesiden – vi beholder domænenavnet www.ældrenyt.dk, hvis det viser sig, at et nyt
Ældreråd ønsker at oprette en hjemmeside.
På kommunens hjemmeside kan alle læse vores dagsordener og referater samt nyheder om det
kommende valg. Vi undersøger muligheden for at få yderligere informationer fra Ældrerådet på
kommunens hjemmeside.
Punktet tages op igen på næste møde.

7.
Siden sidst.
AH og KP har sammen med Frivillighedscentret arrangeret dialogmøde med foreninger d.16/5 kl. 19.00 i
Munkebo Forsamlingshus; emnet er oprettelse af ”Demens venlig forening”. På mødet vil bla.
demenskoordinatorerne og formanden for Alzheimer Foreningen, Birgitte Vølund, give oplæg og fortælle
om sygdommen.
AH oplyste, at man var godt i gang med udarbejdelse af en pjece med informationer om det at flytte på
plejecenter og om de enkelte plejecentre – pjecen kan udleveres til nye beboere og deres pårørende.

8.
Eventuelt.
Det blev oplyst, at Ældrerådet har fået overført overskuddet fra 2016. Budgetopfølgning på næste møde.
Der var enighed om at få en opfølgning på klippekortordningen på næste møde.
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