Referat ÆLDRERÅDSMØDE

Tid:
Sted:

Onsdag den 05.04.2017 kl. 09.00– 14.00
Plejecenter Elmelunden
Lunderosevej 5, 4450 Jyderup
Plejecenter Samsøvej
Samsøvejvej 43, 4300 Holbæk

Fraværende:
09.00 – 10.00
Morgenkaffe.
Dagsorden:
1. Velkomst
2. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt.
3. Godkendelse af referat fra 01.03.2017
Erik Vester manglede information om ny direktør og organisering af Aktiv hele livet. Vil
Ønsker orientering om organisationen på næste møde.
Herefter blev referat godkendt
4. Orientering fra formand/næstformand/kasserer
Formandsmeddelelse udsendt.

Ældrerådet, Holbæk

Steen-Kristian Eriksen orienterede Ældrerådet om, at han modtager mange klager over plejen
– har bedt om at få det på skrift.
Aage Jelstrup bemærkede til pkt. 18 ”Danmark spiser sammen”. At det er svært at
gennemskue hvad det går ud på.
Steen-Kristian Eriksen svarede at det er et arrangement der foregår i forbindelse med
ensomhedskampagnen.
Nordea fonden sponserer et beløb som kan søges af foreninger.
Ansøgningsfristen var den 1.april.
Puljemidler blev drøftet.
Det er aftalt, at der skal gå en skrivelse ud til brugerråd om, at der ønskes ideer til anvendelse
af puljen ”udmøntning og styrkelse af brugerråd og frivillighed” der administreres af
Ældrerådet.
Orientering fra næstformand:
Kirsten Ø. Thomasen orienterede om møde afhold i Aktivitetsrådet på Tysingehave
Der afholdes mange frivillige aktiviteter.
Kirsten Ø. Thomasen sidder som repræsentant.
Orientering fra kasserer.
Erik Vester spurgte efter diætsedler.
Opfordrede til samkørsel til Nyborg.
5. Orientering fra administrationen
Chefkonsulent Palle Kristensen orienterede kort om ministeriets præcisering af, at det ikke var
tilladt at anvende samme stemmebokse til kommunevalg, regionsvalg og Ældrerådsvalg.
Der er afsat kr. 200.000 til Ældrerådsvalg.
Aftalt at valggruppen kort mødes på Nyborg Strand i forbindelse med
repræsentantskabsmødet.
6. Orientering fra medlemmerne af ældrerådet
Jean Petersen fortalte, at Integrationsrådet i efteråret vil igangsætte aktiviteter.
Vil Ældrerådet være med til at arrangere aktiviteter ?
Kunne der laves noget om foreningsdemokrati, ældreråd m.v.
Q4300 har brug for hjælp til at finde kvindelige mentorer.
Jean Petersen er med i DRC bestyrelse (Danske Racediskrimination Center)
Jørgen Steen ønskede at høre hvem der fører tilsyn med hjemmepleje i Holbæk Kommune.
7. Rundvisning og orientering om ”plejecenter Elmelunden”
Ved centerleder Helle Fobian Thomsen
Rundvisning og orientering om ”plejecenter Samsøvej”
Ved centerleder Tine Gelting
8. Eventuelt

Ældrerådet, Holbæk

