Referat af møde i Ældrerådet d. 12.-10.-2016
Mødeforum

Ældrerådet

Sted

Kildemarkscentret, Kildemarksvej 124, 4700 Næstved

Dato

Onsdag den 12.
Tidsrum
10.00 – ca. 12.30
oktober 2016
Connie Jensen, Bjørn Bjerking, Tove Scheel, Lotte Petersen, Kurt Nielsen, Lars Christensen
og Solveig Larsen.

Deltagere

Fraværende

Kirsten Madsen og Jytte Buhl

Mødeleder

Connie Jensen

Referent

Uffe Tvede Hansen

Tekst

Beslutning m.v.

1.

Godkendelse af mødets dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

2.

Godkendelse af referat fra Ældrerådets møde den 14. september 2016

Referatet blev godkendt.

3.

Formandsmødet d. 14. september
2016
Orientering fra Ældrerådets deltagere i
mødet om de emner, der blev drøftet.
Se også det medsendte referat fra
mødet.

Det udsendte referat blev taget til
efterretning.

4.

Formandsmødet d. 26. oktober 2016
Drøftelse af, hvilke emner Ældrerådet
ønsker taget op på dette møde.

Kommunen har sendt en e-mail til
Connie med besked om, at disse tre
emner vil blive sat på dagsordenen for
dette formandsmøde:
- Ny organisering af Næstved
kommune
- Rygning i hjemmene, luftrenser og sprinkleranlæg.
Generel drøftelse.
- Servicedeklaration
Derudover ønsker Ældrerådet disse
emner fulgt op / taget op:
- Embedslægetilsyn på
plejecentrene?
- Rehabilitering m.v. (jf.
referatet fra sidste
formandsmøde pkt. 4).

5.

Offentligt møde d. 17. november
2016
Ældrerådet har besluttet at afholde et of-

Udvalget fremlagde dette forslag til
afholdelse af det offentlige møde:
Dato: 17. november 2016 (som
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Eventuel
aktør

fentligt møde torsdag d. 17. november
2016 kl. 17-20, hvor alle interesserede
kan komme og møde Ældrerådet og stille
spørgsmål til rådets arbejde og funktion.
I mødet indgår eventuelt også en eller
anden form for underholdning.
Solveig, Lars, Kurt og Jytte fremlægger
her, hvor langt de er nået med tilrettelæggelsen af arrangementet.

tidligere besluttet af Ældrerådet).
Tidspunkt: Kl. 17.00 – 20.00
Sted: Kildemarkscentret.
Program:
Kl. 17-18: Oplæg og drøftelse med
Ældrerådet.
Kl. 18.15 – 19: Spisning (smørrebrød
samt 1 øl eller vand).
Kl. 19 – 20: Musik v/ Førslev Spillemænd (herunder kaffe/kage).
Anslået budget: Ved 70-80 deltagere i
alt ca. 8.000 kr. (herunder 2.000 kr.
til musikken).
Ældrerådet godkendte med tilfredshed
dette oplæg, således at planlægningsgruppen kan arbejde videre med plan
og detaljer. Der er truffet forhåndsaftaler med Kildemarkscentret vedr.
lokaler og forplejning m.v. samt med
Førslev Spillemænd.
Arrangementet vil blive annonceret i
uge 44.

6.

Tilsynsrapporter
Ældrerådet har modtaget følgende
tilsynsrapport vedr. plejecentre siden
sidste ældrerådsmøde:
- Omsorgsboligerne, Nygårdsvej
Denne gennemgås kort.

Ældrerådet har ingen særlige bemærkninger til den modtagne tilsynsrapport.

7.

Hørt fra 60+ borgere?
Har ældrerådsmedlemmer erfaret noget
blandt og vedr. borgerne i Ældrerådets
målgruppe, som man ønsker at orientere
rådet om – og som evt. kunne give anledning til nærmere interesse fra Ældrerådets side?

Tove: har fået henvendelse vedr. kostrådgivning (antageligt i hendes egenskab af formand for Kostrådet).
Connie og Uffe: har begge fået gentagne henvendelser fra en borger,
som mener, at der er fejl i den gældende kommunale servicedeklaration.
Borgeren har fået det svar, at servicedeklarationen er under revision, og at
Ældrerådet vil få den til høring, når
den nye udgave ligger klar.
Kurt: har fået henvendelse vedr. gebyr for apotekernes udbringning af
medicin til eksempelvis plejehjemsbeboere. I Næstved er det oplyst, at det
koster 50 kr. pr. person (også selv om
disse er boende på samme adresse).
Ifølge Kurt forlyder det, at man i Præstø kun tager 12,50 kr. for en sådan
udbringning.
Solveig: har fået henvendelse fra en
beboer på Symfonien, som oplever, at
der tilsyneladende er personalemangel. Dette medfører en række uhen-
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sigtsmæssige arbejdsgange for beboerne. Solveig har henvist den pågældende til at kontakte kommunen – evt.
den ansvarlige politiker på området,
idet Ældrerådet som sådan ikke kan
blande sig i et plejecenters drift.
Ældrerådets repræsentant i husrådet
kan dog eventuelt kommentere sagen
på et generelt niveau.
Bjørn: oplyste, at Næstved Kommune
ikke har noget tilbud om hjerterehabilitering, når man lige er kommet hjem
efter operation/hospitalsophold.
I den forbindelse kunne Lotte supplere
med, at der flere andre sygdomsramte, der på samme måde oplever sådanne ”huller”.
Emnet ønskes taget op generelt på et
formandsmøde. Connie henvender sig
til kommunen for at høre mere om sagen – jf. også referatet fra formandsmødet d. 14/09.
8.

Pressemeddelelse
Er der p.t. noget, der skal udmeldes til
pressen?

Intet p.t.
Dog skal pressen kontaktes forud for
afholdelsen af borgermødet d. 17.
november.

9.

Ældrerådets julefrokost 2016
Julefrokosten afholdes torsdag d. 01. december 2016 fra kl. 13 på Caféen på
Grønnegades Kasernes Kulturcenter.
Eventuelt nyt fra Jytte og Tove omkring
dette.

Tove oplyste, at der stilles eget lokale
til rådighed.
Jytte har tilsendt Uffe en oversigt over
indholdet af buffet m.v. (sendes ud
sammen med dette referat)
Caféen skal have besked om antal deltagere senest 1 uge før arrangementet.

10.

Orientering
a. Formand.
b. Kostrådet.
c. Regionsældrerådet.
d. Danske Ældreråd.
e. Husrådene.
f. Udvalgene
1. § 79-udvalget
2. Teknik- og Byggeudvalget
3. Kultur- og Info-udvalget
4. Sundheds- og Omsorgsudvalget
g. Andre.

a) Ældrerådet har fra Bente
Jensen fået et omfattende
materiale tilsendt til høring
vedr. indsatskataloger og
kvalitetsstandarder på Sundheds- og Psykiatriudvalgets
område. Den oprindelige høringsfrist var d. 31/10, men
Connie har fået ændret denne
frist for Ældrerådet til d.16/11,
så det kan komme med på
dagsordenen for næste ældrerådsmøde. Forinden vil Lotte
kigge på, i hvilket omfang, det
vil være nødvendigt at udskrive de mange sider til Kurt
(som jo ikke kan læse materi-
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alet på PC).
b) P.t. intet.
c) Lotte skal til møde snart i Regionsældrerådets forretningsudvalg, hvor rådets næste
møde (d. 16/11 2016) skal
planlægges. På grund af dette
melder Lotte afbud til næste
ældrerådsmøde, der jo også
afholdes d. 16/11.
d) Intet.
e) Kurt: Nygårdsvej: Alle er tilfredse! Man har ansat en person, som kommer hver dag
mellem kl. 9 og 17 og gør det
hyggeligt for beboerne.
Ligeledes kan borgerne tages
med på indkøb m.v. Man har
med diverse ”sponsorstøtte”
etableret en hyggekrog i fællesområdet med bløde møbler,
TV m.v. Man har planer om
”filmaftener” dér. Der er et ønske om at få etableret en sti til
et nærliggende vandhul, så kørestolsbrugere kan komme
dertil.
Bakkegården: Kurt har været
til 3 husmøder dér (et for hver
afdeling). Der er 100% tilfredse borgere. En beboer ønsker
større navneskilte på hjælperne (evt. senere også navneskilte på beboerne). En diabetiker ønsker sukkerfri kage.
Man har plan om selv at lave
mad ca. hver 14. dag (med
uddannet kok), hvor man selv
kan indkøbe råvarer m.v.
I det hele taget opleves et
godt samarbejde på stedet
med god dialog mellem ledelse
og medarbejdere.
Lotte: har haft ferie og har
derfor ikke kunnet deltage i
seneste husrådsmøde på
Kildegårdsvej, men kommer
der jævnligt som frivillig og
oplever en god stemning med
gode aktiviteter.
Connie: I referatet fra husrådsmødet på Søvang står der
nu, at Connie deltog som repræsentant for Ældrerådet.
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f)

1.: Tove oplyste, at kommunen har indkaldt til ”fordelingsmøde” af § 79-midlerne torsdag d. 10/11 kl. 9-14.
Ældrerådets repræsentanter
holder et formøde, snarest
muligt efter at mødematerialet
er modtaget.
2., 3. og 4.: Intet.
g) Lotte og Kurt har været til
dialogmøde i Distrikt Syd.
Der har været arrangeret
mange ture og udflugter, bl.a.
til et plejehjem i Tønder og til
Musholmcentret i Korsør.
Der er tilknyttet 90 frivillige til
Birkebjergcentret!
Der blev givet udtryk på nogle
overordnede tanker om, at
man skal have overstået
beboerpleje m.v. så hurtigt,
det lader sig gøre, så man kan
komme i gang med dagens
aktiviteter!
Nygårdsvej har desværre ikke
noget udeareal tæt på boligerne. Der arbejdes på, om det
vil være muligt at etablere en
petanque-bane.
Det var generelt et positivt
møde med en god dialog!
Lars: Har i TV set noget om
”Seniornet” (som hører under
Dansk Folkehjælps vinger). Det
forlyder, at der oprettes en afdeling i Næstved. Bjørn har
læst om det i Sjællandske d.
08/10. Uffe medsender denne
avisartikel sammen med dette
referat.

11.

Eventuelt

Med relation til den mødekalender, der
blev godkendt på sidste møde, omfattende til og med første halvår af 2017
meddelte Tove, at hun melder afbud
til forretningsudvalgsmødet mandag d.
01. maj 2017.

Mødets bilag:




Referat fra ældrerådsmødet d. 14. september 2016 (pkt. 2)
Referat fra formandsmødet d. 14. september 2016 (pkt. 3)
Modtaget tilsynsrapport vedr. Omsorgsboligerne, Nygårdsvej (pkt. 6)
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