Referat til ÆLDRERÅDSMØDE

Der indkaldes hermed til møde i ældrerådet i Holbæk Kommune
Tid:
Sted:

Onsdag den 07.06.2017 kl. 10.00– 14.00
Plejecenter Tyssingehave Pleje- og Dagcenter
Sønderstrupvej 26, 4340 Tølløse

Der serveres en let frokost
Fraværende: Jens Aage Andersen
10.00 – 10.15
Ankomst og Morgenkaffe
Ældrerådsmøde
Dagsorden:
1. Velkomst
2. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden er godkendt.
3. Godkendelse af referat fra 06.05.2017
Referat fra mødet i maj måned eftersendes og godkendes på mødet i august måned.
4. Orientering fra administrationen
Vedr. udbud af madservice har man igangsat udbudsprocessen som kører planmæssigt.
Kommunernes økonomiaftale mellem KL og regeringen er faldet på plads og ser for
kommunerne fornuftig ud.
Thomas vil i den kommende tid informerer ældrerådet om, hvem der vil sidde som
arbejdsgruppe og være ældrerådets kontaktperson i forhold til det kommende ældrerådsvalg.
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I avisen ”Nyt fra kommunen” vil der næste gang være en sektion omkring valget – her vil
ældrerådsvalget også blive omtalt.
Administrationen har i den seneste tid modtaget henvendelse fra de ældre borgere, og her
kan administrationen godt mærke at der bliver skruet på serviceniveauet, både for borgerne
men også for personalet.
Vedr. klager på plejehotellet. Administrationen har taget hånd om problematikken og er i
dialog med de på rørte borgere og deres familier.
10.15 -11.30
Orientering om mad og madproduktion på Tyssingehave Pleje- og Dagcenter ved kok Mette
Louise Larsen
Mette Louise Larsen giver en kort præsentation af køkkenet.
På Tysingehave bliver der produceret mad til ca. 100 borger samt personalet på plejecentret.
Priserne for maden er 25 kr. for en ret og 50 kr. for 2 retter.
Der bliver produceret mad til ca. 100 borger og personalet på plejecentret om dagen.
Orientering om opstart – hverdag –drift og arrangementer m.v. på Tyssingehave Pleje- og
Dagcenter ved forstander Susan Andreasen
Susan Andreasen, forstander for Tysingehave gav en kort præsentation af Tysingehave.
Tysingehave plejecenter har plads til 65 visiteret borgere bosiddende i egen bolig og 65 visiterede
gæster til dagcentret.
Mona Hansen, frivillighedskoordinator i dagcentret fortalte lidt om de forskellige aktiviteter der
finder sted på dagcentret for de ældre borgere.
Man er bl.a. i gang med at etablere en herre og dameklub.
Tysingehave arbejder fortsat på, at få en plejehjemslæge tilknyttet til plejecentret.
11.30 - 12.00
1.
Orientering fra formand/næstformand/kasserer
Formandens meddelelser er udsendt på mail.
Orientering fra næstformand
Ingen bemærkninger
Orientering fra kasserer
Diætsedler skal afleveres inden udgangen af juni måned til Erik.
2. Orientering fra medlemmerne af ældrerådet
Jean har deltaget i integrationsrådsmøde.
Jørgen oplyser, at DGI og arbejdsgivernes arbejdsforbund skal afholde en aktivitetsdag ude i
Tuse d. 8. juni fra kl. 10.00 – 13.00.
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12.00 - 12.45
frokost for Ældrerådet
12.45 – 14.00
fortsættelse af Ældrerådsmødet
3.

Evaluering af dialogmøde med udvalget ”Aktiv hele livet – Sundhed og Omsorg mandag
den 29. Maj 2017.
Den 29. Maj 2017 blev afholdt dialogmøde med udvalget ”Aktiv hele livet – sundhed og
omsorg”.
På mødet blev fire punkter behandlet.
Budget 2018 - forslag og ideer, herunder
- forslag til andre boformer – forholdet mellem plejecenter, hjemmepleje og
midlertidige boliger, seniorfællesskaber
- brugen af dagcentre i den forebyggende indsats (f.eks. dosering af piller, indkøb,
sårbehandling etc.)
- Ældrerådets egne ideer
Transport til aktivitetscentre for svage ældre
Frivillighed – fritidsaktiviteter
Fremmødevalget – status på planlægning
Det indstilles, at
Ældrerådet evaluerer dialogmødet og fastlægger eventuelle aktiviteter på baggrund af
mødet.
Ældrerådet drøftede og evaluerede dialogmødet.

4. Det kommende Ældrerådsvalg 2017.
Der skal i 2017 afholdes Ældrerådsvalg enten som brevvalg eller som fremmødevalg – efter
aftale med Byrådet.
Byrådet har besluttet at godkende vedtægtsforslaget til en samarbejdsaftale med
Ældrerådet. Ældrerådsvalget skal herefter foregå ved fremmødevalg.
Forinden ældrerådsvalget vil der skulle foregå en proces med valgets tilrettelæggelse,
indhentning af kandidatemner, informationsaktiviteter etc
Der har den været gennemført et møde med chefkonsulent Palle Kristensen og chef for
Aktiv Hele Livet Thomas Richellieu om afholdelse af Ældrerådsvalget 2017 og drøftet
løsningmuligheder af forskellige udfordringer.
Efterfølgende har det kommende Ældrerådsvalg været drøftet på Dialogmødet med
Udvalget Aktiv Hele Livet, Sundhed og Omsorg.
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Det indstilles, at
Ældrerådet drøfter hvilke aktiviteter Ældrerådet skal gennemføre som forberedelse af det
kommende Ældrerådsvalg samt uddelegerer opgaver i forlængelse af drøftelsen.
Administrationen vil stå for alle de praktiske opgaver i forbindelse med ældrerådsvalget, dog
med hjælp fra ældrerådet i forhold til at finde de tilforordnede til valget.

5.

Eventuelt

Med venlig hilsen
Steen-Kristian Eriksen
Formand

Evt. afbud til
Thomas de Richellieu, chef for Aktiv Hele Livet
tlf: 72366444 eller på e-mail: tdpr@holb.dk
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