Referat fra Ældrerådsmøde.
Dato og tid: onsdag d. 9. september 2020 kl. 9 -14
Sted: Kanalstræde 2, lokale 0.21
Deltagere: Steen-Kristian Eriksen, Gitte Nikolaisen, Axel Villumsen, Aage Jelstrup, Johnny Petersen, Jørgen Steen, Elsebeth Ensted, John Olsen og
Helge Olsen
Gæster:
Charlotte Larsen kl. 12 – 13
Tine Budach, leder af De Aktive Centre kl. 9 -9.30
Referent: Kirsten Becker

1.

Velkommen

2.
Kl. 9 -9.30

Tine Budach – leder af blandt andet Dialog vedr. åbning af De Aktive Centre. ”Åbning af indendørs aktiviteter i Aktive Centre” er
Aktive Centre
tidligere sendt til Ældrerådets medlemmer.
De Aktive Centre er åbent for indendørs aktiviteter pr. 1. september 2020.
Tine orienterer om de forskellige retningslinjer og forholdsregler i De Aktive Centre.
Vedr. evt. spis sammen arrangementer. Retningslinjer fra både centrale og lokale myndigheder
skal iagttages ved planlægning og afvikling af arrangementet.
Der er ønske om at aktiviteter i weekenden kan genoptages. Tine tilkendegiver at der arbejdes
på dette, men det pt ikke er muligt, idet der ikke kan sikres den nødvendige rengøring i
weekenden.
Tine oplyser at frivillige tovholder har ”trukket sig fra deres” aktivitet på grund af usikkerhed
ved Corona.
I centrene kan det i aktiviteterne også mærkes at markant færre borgere deltager.

I løbet af efterår og vinter skal vi tænke nyt for at tiltrække frivillige tovholdere.
Udendørs aktiviteter gennemføres i normalt omfang.
Der er aftalt dialogmøde med brugerrådene d. 27. oktober 2020 kl. 14 -16.
Det aftales at Tine Budach og trivselsmedarbejderne inviteres til at give oplæg til Ældrerådet.
3.

Godkendelse af dagsorden

Godkendes med 1 yderligere punkt Budget 2021 samt at punkt 10 udgår.

4.

Godkendelse af referat

Se venligst mail fra Johnny
Ældrerådet godkender referaterne fra 12. og 20. august med følgende tilføjelser. (er skrevet i
referatet).
Johnny Petersen orienterer Ældrerådet om at der er fysiske udfordringer på Stenhusbakken –
specielt ved indgangspartiet.
Johnny Petersen arbejdere videre med planlægning af møde om uddybning af akutpladser.

5.

Dorte Hendrich ønsker at udtræde
af Ældrerådet.
Nyt medlem skal indbydes.

Formanden vil give oplæg.
Dorte Hendrich har oplyst at hun ønsker at træde ud af Ældrerådet. I hendes sted indbydes John
Olsen, som tiltræder ved mødet d.d.

6.

Orientering fra formand samt
formandsmeddelse

Vedr. punkt 14: Mødet er udsat til 17. november 2020
Johnny Petersen oplyser at det planlagte møde i Danske Seniorer d. 29. oktober 2020 er udsat.
Johnny vil sikre at indbydelse sendes videre til Ældrerådets medlemmer.
Punkt 16: Ældrerådets formand deltager sammen med formanden for Ældre og
Sundhedsudvalget i møde i St. Merløse d. 28. september 2020.
Vedr. punkt 17. Ingen deltagere fra Ældrerådet.
Punkt 18: Ældrerådet tilkendegiver igen klart at rådet i høringssvar ikke har forholdt sig til
bygningens udformning.
Punkt 19: Ældrerådet skal selv sætte annonce i By og Land. Annoncen er lagt på Ældrerådets
hjemmeside. Formanden sikrer at brugerrådene får kopi af annoncen tilsendt.
Aage Jelstrup foreslår at der i mail til brugerrådene gøres opmærksom på at redegørelse for
anvendelse af midler fra Ældrerådets pulje, skal sendes til Ældrerådet senest 1. november 2020

Punkt 23: Ældrerådet drøfter henvendelsen. Ældrerådet tilkendegiver at alle partier er
velkommen til at kontakte for drøftelse af den fremtidige ældrepolitik.
7.
Kl. 12 -13

Charlotte Larsen

• Budget 2021. Budget og effektiviseringer (høringsperiode 31.08 – 18.09 2020)
Robotstøvsugere for at imødekomme krav om effektivisering.
Planlægningsværktøj: Der er kommuner, som arbejder med dette instrument, hvor det giver
god hjælp i planlægningen og sikrer sammenhæng og kvalitet i plejen.
Tysinge Have: Når de kommunale plejecentre effektiviserer, er Tysinge Have indstillet på at
levere tilsvarende effektivisering.
Husassistenter: Sosu-medarbejdere er svære at rekruttere og derfor ønskes husass ansat til
rengøring, tøjvask og skift af sengetøj.
• Ny organisering i Aktiv hele Livet
Da der var vakante stillinger i ledelsen i forår 2020 besluttedes organisationsændring for at give
afsæt til samling og tværgående enheder.
Når nyt organisationsdiagram er udarbejdet sendes dette til Ældrerådet.
• Beslutninger i Udvalget Ældre og Sundhed
Vedr. Ældrepolitik:
Den nuværende ældrepolitik er fra 2011. Hovedpointerne er stadig gældende, men politikken
skal revideres og sikres sammenhæng til blandt andet Værdighedspolitikken. Oplæg til revideret
ældrepolitik skal til høring i Ældrerådet.
• Orientering om nyt plejecenter
Ældrerådet spørger ind til, hvornår rådet forventes at blive inddraget i processen. Charlotte
forventer at procesplan snarest bliver godkendt og dermed plan for involvering af Ældrerådet.
Kort dialog om forventet mindreforbrug på ældreområdet i 2020 og årsagerne til dette.

8.

Drøftelse af aktuelle emner /
meddelelser fra ældrerådets
medlemmer

Johnny Petersen: D. 29. oktober 2020 vil Helle Hansen fra Præstø give oplæg vedr. akutpladser
og funktion. Johnny Petersen vil sikre indbydelse til Udvalget for Ældre og Sundhed,
Socialudvalget, Ældrerådets og Handicaprådets medlemmer.
Johnny Petersen: I samarbejde med Folkeoplysningsudvalget er der d. 15. september 2020
arrangeret forestilling i Cirkus Kæphøj.

9.

Behandling af ansøgninger til
Ældrerådets puljemidler

Jørgen Steen: Boligbyggeri på grunden op til Det Aktive Center i Tuse er begyndt. Der er
generalforsamling i ældreboligerne i Tuse. Beboerne har bemærkninger vedr. vedligehold af
udenoms arealer og udgift til vedligehold.
Elsebeth Ensted: Huskeugen er planlagt og brochure uddelt til Ældrerådets medlemmer.
Aage Jelstrup: Boligbyggeri på Jernstøberigruppen er i gang. Undren over det store antal
planlagte boliger i Holbæk Kommune.
Helge Olsen: Opfordrer til at søge § 18 midler inden 1. november 2020. Tidligere ansøgte og
bevilligede, men ikke anvendte midler for 2020, vil ikke blive overført til 2021.
Gitte Nikolaisen: Opfordrer brugerrådet / brugerrådene til at søge aktivitetsmidler fra
Ældrerådets pulje jvf. beslutning i Ældrerådet af 20. august 2020.
D. 1. september 2020 er der ikke modtaget ansøgninger. Evt. indkomne ansøgninger vil blive
eftersendt.
Der er modtaget ansøgning fra brugerrådet i Mårsø. Ansøgningen imødekommes.
Efter mødets afslutning er indkommet ansøgning fra Mænds Mødested. Ansøgningen er sendt
til Ældrerådets medlemmer; således der er mulighed for at Ældrerådets straks behandler
ansøgningen.

9 A.

Drøftelse af ønsker til dialogmøde
med Udvalget for Ældre og
Sundhed d. 5. oktober 2020

Ældrerådet ønsker følgende til dagsorden til dialogmøde med Udvalget for Ældre og Sundhed.
1. Ældrerådet ønsker dialog om Udvalget for Ældre og Sundheds overvejelser forud for
budget 2021 og overslagsårene.
2. Ældrerådet ønsker dialog om Udvalget for Ældre og Sundheds overvejelser og
holdninger vedr. Sundhed og forebyggelse.
3. Fokus på ældreområdet. Hvilke overvejelser har Udvalget for Ældre og Sundhed om
fremtiden på ældreområdet og ældrepolitik.

Ekstra
punkt
10.

Budget 2021

Ældrerådet drøfter budget 2021

Dialog om ”Håndbog om
Ældrerådsarbejdet”
Evt.

Udgår

11.

Ældrerådet ønskede på sidste møde en oversigt over antal brugere på de enkelte dagcentre:
Samsøvej: 84 borgere pr. uge.
Tysinge Have: 65 borgere pr. uge
Elmelunden: 72 borgere pr. uge
Byparken: 21 borgere pr. uge.

For alle dagcentrene gælder at flere borgere kommer 2 -3 gange i løbet af ugen.

Ekstra
punkt

Oversigt over aftalte opgaver
Opgave
Høringssvar vedr. budget 2021

Ansvarlig
Ældrerådets medlemmer.
Formanden samler og sender til politikere og
Holbæk Kommune

Høringssvar Bedre Bemanding 2021

Elsebeth og Steen-Kristian

Annonce (beslutning i Ældrerådet af 20.
august 2020)

Steen-Kristian sørger for annonce i By og
Land
Gitte sikrer mail til brugerrådene

De politiske partier indbydes til dialog med
Ældrerådet

Gitte

D. 29. oktober 2020 vil Helle Hansen fra
Præstø give oplæg vedr. akutpladser og
funktion.
Indbydelse til Udvalget for Ældre og
Sundhed, Socialudvalget, Ældrerådets og
Handicaprådets medlemmer.

Johnny

