KERTEMINDE KOMMUNE

Instans:

Dato:

Kl.:

Ældrerådet

27/6-16

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 den 27. juni 2016 kl. 9.00 på Munkebo gamle Rådhus,
mødelokale 1.

Fraværende med afbud: Leo Mortensen og Erik Duerlund.

1.
Godkendelse af referat.
Referatet blev godkendt.

2.
Trafik – herunder referat fra temadagen på FynBus.
Der blev orienteret fra temadagen på FynBus, hvor følgende emner blev berørt: Nye køreplaner indførelse af rejsekort - rejseplan og brugen af samme - telekørsel. Referatet fra mødet vil
blive lagt ind på Ældrerådets hjemmeside www.ældrenyt.dk.
FynBus vil have en stand på seniormessen den 28. september 2016, hvor folk kan blive orienteret om de
nye planer.
AH har taget kontakt til Marianne Machon og Jesper Hempler angående ny busterminal i Kerteminde. Det
er vigtigt, at placeringen bliver centralt, og at der etableres toilet og læskur.
Endvidere drøftedes flextrafikordningen. Det er vigtigt, at der sker en koordination ved afhentning af
brugere, der skal hentes med kort interval på næsten samme adresse.
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3.
Ændrede arbejdsgange og investeringer i velfærdsteknologiske løsninger på plejecentre v/leder af
Fjordly Plejecenter Kirsten Dodensig samt en medarbejder.
Plejehjemsleder Kirsten Dodensig og forflytningsvejleder Anette Pedersen orienterede om analysen på
Fjordly. Den går ud på at finde bedre måder at anvende ressourcerne på, brugen af nye hjælpemidler som
hindrer sundhedsskadelige påvirkninger for personalet, og som også er mere brugervenlige overfor
beboerne, bl.a. ved brugen af skylletoiletter, Rotocaresenge og en ny avanceret badestol Carendo.
Medarbejderne har deltaget positivt, der evalueres om 1 år. Formålet er færre arbejdsskader, mindre
sygdom og hermed mindre forbrug af vikarer, hvorved der opnås besparelser.

4.
Værdighedspolitik – hvordan kan vi som ældreråd følge op på denne?
Bilag vedlagt.
Vi vil på mødet den14. november 2016 indkalde lederne i hjemmeplejen til en status på
værdighedspolitikken. Punktet tages op igen på Ældrerådets næste møde i august.

5.
Nyt fra kostråd/kostpatrulje.
LM orienterede fra kostpatruljens besøg på Fjordly og Dalsbo.
Der var stort set tilfredshed begge steder. Der har været problemer med lidt fed ribbensteg og
ukogte kartofler i forbindelse med leverandørskift, men dette er der rettet op på. Bortset fra det, hører man
kun tilfredshed med maden.

6.
Seniormessen.
Næste møde i seniormessen er den 8. august på Frivillighedscentret fra kl. 9.00-10.30.

7.
Siden sidst.
a.
Referat fra pårørende-konference arrangeret af Ældresagen. Se vedhæftede bilag.
AH orienterede fra konferencen. Referatet herfra kan ses på ældresagens hjemmeside
www.aeldresagen.dk
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b.
Kerteminde Kommune har sendt høring ud om budget 2017-2020.
Der skal afgives høringsvar senest den 24. august. Bente Fournaise kommer til vort næste møde den 22.
august kl. 11.00. AH tilkendegav, at vi hver især laver vores notater og rundsender dem inden mødet.
c.
Der er kommet invitation fra Danske Ældreråd om temadag vedrørende valg.
Mødet holdes blandt andet i Middelfart den 5. oktober.

Mødet slut kl. _________

Ane Sofie Andersen Hjorth

Allis Kristiansen

Karen Marie Lorentzen

Kurt Melbye Poulsen

Jane Margrethe Yde Fonvig

Leif Madsen

Erik Duerlund

Leo Mortensen

Birte Michelsen

