KERTEMINDE KOMMUNE

Instans:

Dato:

Kl.:

Ældrerådet

24/10-16

08.30
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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. oktober 2016 kl. 9.00 på Munkebo gamle Rådhus,
mødelokale 1.

Fraværende med afbud: Kurt Meilbye Poulsen.

1.
Godkendelse af referat.
Referatet godkendt.

2.
Ældrerådsvalg 2017.
Der var enighed om at arbejde videre med fremmødevalg. Vi inviterer Michael Hein Pedersen, som har
med valg at gøre, med til vores næste møde.

3.
Budget.
AH og BM gennemgik vores budget; hvis der bliver overskud, vil vi bede om at få det overført til næste år,
da vi forventer at få ekstra omkostninger i forbindelser med aktiviteter omkring valg til ældrerådet.

4.
Evaluering af Seniormessen.
Der var udbredt tilfredshed med messen. Dog var udstillerne ikke helt tilfredse med bordopstillingen. Vi vil
indkalde Frivillighedscentret og de implicerede i kommunen til en evaluering af messen.
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5.
Høringssvar.
Vi har sendt høringssvar til kvalitetsstandard for merudgift efter paragraf 100.
Høringsvaret vil kunne læses på vores hjemmeside www.ældrenyt.dk

6.
Borgermøde vedrørende ”Transport”.
Jesper Hempler, Birte Trabjerg-Madsen og Jens Meier Iversen er indkaldt til møde angående
problematikken om at gøre kørselsmuligheder mere forståelige. Mødet foregår på Frivillighedscentret 26/10
2016 kl.9.30.
I uge 9 har Fynbus givet tilsagn om at komme til møder i Kerteminde, Langeskov og Munkebo omkring
brugen af rejsekortet. Møderne arrangeres som borgermøder.

7.
Introduktion til Holdsport.
DGI og KU har introduceret aktiviteter for mænd. Det drejer sig om forskellige former for boldspil, flowball,
fodbold osv. med tillempede regler. Formålet er at få flere mænd til at udføre aktiviteter, idet de ofte lukker
sig inde.
Det har været en kæmpe succes i flere kommuner; det har givet andre fællesskaber og stor effekt fysisk.
AH foreslår, at vi sammen med Frivillighedscentret indkalder relevante foreninger for se på muligheder for
disse aktiviteter. Det sociale skal være i fokus.

8.
Dialogmøder.
Der er indkaldt til dialogmøde med netværksforeningerne den 7.december 2016 kl. 19-21 på Hans Tausens
Centret i Langeskov .
Tim Jeppesen deltager med et oplæg om frivillighed/foreninger.

9.
Eventuelt.
a. Mødet i december er rykket til kl. 10-14.
b. Det er et problem på Møllevej - der er manglende skiltning og anvisning, hvilket forsinker,
når der kommer nyt personale, madchauffører og chauffører, som skal hente beboere.

10.
Siden sidst.
AH deltager i arbejdsgruppen "aflastning af pårørende til demente" – penge, som kommunen har fået i
tilskud. Projektet løber fra 7/9-16 - 31/10-17.
AH og KL deltager i regionsrådets stormøde den 15/11-16.
Hjemmesiden kommer på dagsordenen på december-mødet.
Diana Krogstrup deltager på januar-mødet vedrørende høringssvar for vidt angår vedligeholdende træning.
Pia Hansen fra madservice deltager i februar-mødet.
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Ane Sofie Andersen Hjorth

Allis Kristiansen

Karen Marie Lorentzen

Kurt Melbye Poulsen

Jane Margrethe Yde Fonvig

Leif Madsen

Erik Duerlund

Leo Mortensen
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