Referat af møde i Ældrerådet d. 14.-09.-2016
Mødeforum

Ældrerådet

Sted

Kildemarkscentret, Kildemarksvej 124, 4700 Næstved

Dato

Onsdag den 14.
Tidsrum
10.00 – ca. 12.15 (Bemærk afslutningstidspunktet, som
september 2016
er sat a.h.t., at nogle skal videre til formandsmøde)
Connie Jensen, Tove Scheel, Lotte Petersen, Jytte Buhl, Kurt Nielsen, Lars Christensen og
Solveig Larsen samt under pkt. 1 borgmester Carsten Rasmussen.

Deltagere

Fraværende

Bjørn Bjerking og Kirsten Madsen

Mødeleder

Connie Jensen

Referent

Uffe Tvede Hansen

Tekst

Beslutning m.v.

1.

Møde med borgmesteren
Borgmester Carsten Rasmussen har henvendt sig til Ældrerådets formand med
ønske om at komme på besøg, hilse på
Ældrerådet og høre om rådets arbejde.
I den forbindelse er der under dette
punkt dialog med borgmesteren om Ældrerådets indsats og rolle i det kommunale system.

Ældrerådets formand gav en orientering om Ældrerådets historik og nuværende situation.
Derefter gav ældrerådsmedlemmerne
hver især en kort orientering om deres
funktioner og arbejde i Ældrerådet, ligesom der også blev givet udtryk for
dels de erfaringer, man indtil nu har
gjort, dels personlige forventninger til
arbejdet i Ældrerådet.
Borgmesteren lyttede til de forskellige
indlæg og lovede derudover at arbejde
videre med emnet omkring Ældrerådets rolle i forbindelse med Frivilligrådet og § 79.
Borgmesteren vil i øvrigt gerne deltage i kommende borgermøder om valg
til Ældrerådet i 2017.

2.

Godkendelse af mødets øvrige
dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

3.

Godkendelse af referat fra Ældrerådets møde den 10. august 2016

Referatet blev godkendt.

4.

Formandsmødet d. 17. august 2016
Orientering fra Ældrerådets deltagere i
mødet om de emner, der blev drøftet på
dette møde.
Se også det medsendte referat fra
mødet.

Referatet og den tilhørende orientering
fra Ældrerådets deltagere i mødet blev
taget til efterretning.
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Eventuel
aktør

5.

Formandsmødet d.d.
(d. 14. september 2016)
Orientering om, hvad forretningsudvalget
har ønsket at sætte på dagsordenen for
dette møde.

De punkter, der er sat på mødets
dagsorden, blev taget til efterretning.
Ældrerådets medlemmer er enige om,
at eventuelle ønsker om ændret mødefrekvens m.v. bør tages op i forbindelse med, at et nyt ældreråd tiltræder pr. 1. januar 2018.

6.

Temamøde i dette efterår
Ældrerådet har besluttet at afholde et offentligt møde i løbet af efteråret – med
temaet boliger (jf. referatet fra ældrerådsmødet d. 13/01 2016).
Planlægning af tid, sted og nærmere
indhold for dette skal startes op på dette
ældrerådsmøde.

På grund af Ældrerådets nuværende
situation med to sygemeldte/fraværende i en periode, blev det besluttet
at udsætte temamødet om boliger til
foråret 2017.
Forretningsudvalget foreslog, at der i
stedet afholdes et offentligt møde om
Ældrerådets arbejde i almindelighed –
med mulighed for at stille spørgsmål
til Ældrerådet – evt. med overskriften
”Kom og mød Ældrerådet”.
Det blev i den forbindelse drøftet, om
man skulle supplere mødets indhold
med noget underholdning af en eller
anden art.
Ældrerådet besluttede, at der skal afholdes et sådant møde d. 17. november 2016 kl. 17 - 20.
Info-udvalget (Lars og Solveig) suppleret med Kurt og Jytte arbejder videre med planlægning af dette – herunder at finde et egnet sted til arrangementet.
Ældrerådet besluttede at fastsætte et
maksimumsbudget for den eventuelle
underholdning på 10.000 kr. (alt medregnet).

7.

8.

Servicedeklarationen
På formandsmødet d. 20. april 2016 blev
det aftalt, at Ældrerådet udarbejder en
”pixi-udgave” af Servicedeklarationen,
som forvaltningen skulle modtage i september d.å.
Bjørn påtog sig sammen med Info-udvalget opgaven med at udarbejde denne.
Ældrerådet har fået udsættelse med at
tilsende forvaltningen materialet til d. 01.
oktober.
Hvorledes forholder Ældrerådet sig til
arbejdet med servicedeklarationen for
2017 i det hele taget?

Ældrerådet kan p.t. ikke påtage sig at
gå ind i arbejdet med Servicedeklarationen.
Ældrerådet afventer derfor, at der tilsendes rådet en revideret egentlig
Servicedeklaration, som man kan forholde sig til med et høringssvar.
Denne beslutning ville blive meddelt
på dagens formandsmøde efter dette
ældrerådsmøde.

Eventuel ”kommunikationsgodtgørelse” til Ældrerådets medlemmer
Emnet blev startet op på ældrerådsmødet

Ældrerådet takker Bjørn for det udførte arbejde, men besluttede, at man i
den indeværende valgperiode fortsæt-
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d. 08.juni med baggrund i et oplæg fra
Bjørn – og blev udsat fra ældrerådsmødet i august.
Sagen skal i øvrigt ses i relation til de beslutninger, som Ældrerådet tidligere i
2016 har taget, jf. referatet fra Ældrerådets møde d. 13. april (pkt. 7).
Emnet tages op igen på dette møde med
baggrund i et revideret notat fra Bjørn
(se dette), idet hvert medlem af Ældrerådet er blevet bedt om at gøre sig sine
egne notater i denne forbindelse.

ter med de gældende aftaler omkring
honorering til Ældrerådets medlemmer.
Ældrerådet betragter med denne beslutning denne sag for afsluttet.

9.

Tilsynsrapporter
Har Ældrerådet modtaget tilsynsrapporter vedr. plejecentre siden sidste ældrerådsmøde?
Såfremt dette er tilfældet, gennemgås
disse kort.

Ældrerådet har ikke siden sidste ældrerådsmøde modtaget nogen tilsynsrapporter.

10.

Mødekalender for første halvår af
2017
Forslag til mødekalender for Ældrerådets
møder i første halvår af 2017 fremlægges
til godkendelse.

Det forelagte forslag til mødekalender
for Ældrerådet – inkl. første halvår af
2017 – blev taget til efterretning.

11.

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?

Lars: Har fået henvendelse fra borgere/pårørende, som efter hjemsendelse fra hospital inden for en rum tid
ikke fik de lovede hjælpemidler. Én af
disse nåede endog at afgå ved døden,
inden hjælpemidlerne kom frem.
Kurt: Klage over rengøringen på Symfonien. Klageren har lovet at fremsende Kurt nogle billeder.

12.

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

Intet p.t.
Der vil senere skulle udarbejdes noget
forud for det offentlige møde, der skal
afholdes d. 17. november.

13.

Ældrerådets julefrokost 2016
Fastsættelse af tidspunkt for denne samt
nedsættelse af personer/udvalg til det
forberedende arbejde i denne forbindelse.

Det besluttedes, at Ældrerådet afholder julefrokost (med ”påhæng”) torsdag d. 01. december 2016 kl. 13.00 ? på Caféen på Grønnegades Kasernes
Kulturcenter.
Datoen og tidspunktet er bekræftet fra
Caféen.
Jytte og Tove står for den nærmere
planlægning.
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14.

Danske Ældreråds konference – Er
det helt skævt? - d. 09. november
2016
Er der medlemmer af Næstved Ældreråd,
der ønsker at deltage i denne konference?
Se det udsendte program.

15.

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.

Ingen medlemmer af Næstved Ældreråd ønsker at deltage i denne konference.

a)

b)

c)

d)

e)
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Connie har talt med Bjørns
kone og har fået at vide, at
Bjørns operation er gået godt,
og at han nu er kommet hjem.
Ældrerådet sender de bedste
ønsker til ham.
Connie har modtaget et antal
små hæfter med titlen ”Sjælland i ét stort pendlingsområde”. Såfremt man ønskede en
sådan, kunne de fås hos Connie.
Connie har modtaget invitation
til dialogmødet i Distrikt Nord
d. 19/9 2016. Lars deltager i
mødet, og Connie kommer måske også.
Tove havde modtaget referat
fra seneste møde i Kostrådet,
og dette er sendt ud til alle
ældrerådsmedlemmer.
Referatet blev taget til efterretning.
Temamøde skulle have været
afholdt d. 14/9 2016, men er
blevet aflyst, idet Regionsældrerådet ikke har midler til at
honorere indlægsholderne med.
Lotte oplyste endvidere, at Patientinddragelsesudvalget har
fået ny formand.
Referater fra bestyrelsesmøder
i Danske Ældreråd sendes nu
ud til alle ældrerådenes formænd. Connie har viderformidlet det senest modtagne til alle
medlemmer af Næstved Ældreråd.
Connie har desuden deltaget i
Danske Ældreråds møde for
formænd og næstformænd i
Næstved d. 30/8 2016, hvor
hun bl.a. fremførte ”Kurts
ønske om tandpleje”. Dette
blev meget positivt modtaget.
Connie: Husråd på Søvang.

Der foregår mange aktiviteter.
Søvang har i øvrigt fået sin
egen hjemmeside.
Jytte: Spireavej (omhandlende
boligerne på Jasminvej):
Forskellige afløsere i sommerperioden. Ny vikar ansat.
Cykelpiloter savnes.
Sangaften med kor – doneret
af pårørende.
Birkevang:
To sygemeldte medarbejdere.
Halloween-arrangement vil
blive afholdt.
I øvrigt er der via værdighedsmidlerne ansat en koncertpianist, som kommer rundt til alle
kommunens plejecentre ca.
hver 14. dag.
Rickshaw-cyklen på centret er
nu repareret efter at have været stjålet og ødelagt.
Der skal betales 50 kr. for hver
udbringning af medicin fra apotekerne (svarer til normal takst
for dette også til personer, der
ikke er på plejecenter). Denne
pris kan være et problem for
borgere, der ellers får fuld støtte til deres medicin.
Solveig: Har henvendt sig til
Kildemarkscentret for at høre,
hvornår der indkaldes til husmøder dér.
Solveig har i øvrigt ikke kunnet
deltage i seneste møde på
Symfonien.
Derudover har Solveig d. 01.
september deltaget i dialogmøde mellem Frivilligrådet, Integrationsrådet, Handicaprådet,
Ældrerådet og Udsatterådet.
Der blev vendt flere spørgsmål
om Ældrerådet på mødet, eksempelvis at Ældrerådet ikke
kan behandle personsager.
Det var generelt et positivt møde, som primært gik ud på at
finde ud af, hvad man kunne
bruge hinanden til.
”Fakta om de kommunale råd
inden for det sociale område”
sendes ud sammen med referatet fra dette ældrerådsmøde.
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f)

1: Tove og Kurt deltager i et
snarligt kommende møde med
kommunen i denne sammenhæng (formentlig i oktober) og
afventer en indkaldelse.
2. 3. og 4.: Intet.
g) Intet.

16.

Eventuelt

Flere har oplevet, at der på det seneste været store opdateringer af Windows m.v. på Ældrerådets bærbare
PC’ere.
Uffe gjorde opmærksom på det i forbindelse med udsendelsen af dagsorden-materialet til dette møde.
Vær opmærksom på, at både selve
opdateringen og installationen af disse
(som sker ved næstfølgende åbning af
PC’en) kan vare ret lang tid (seneste
tog over 1 time).
Man kan se om der skulle være opdateringer, når man lukker PC’en, og
man får valgmulighed mellem blot at
lukke computeren eller at opdatere og
efterfølgende lukke computeren.
Men afsæt god tid til dette, og sørg for
at der enten er strøm nok på batteriet,
eller at computeren er tilsluttet stikkontakt, når det sker.
Lars oplyste i øvrigt, at der i løbet af
efteråret kommer en stor ”jubilæumsopdatering” af Windows 10 – som
tager i alt lidt over 3 timer at få klaret.
Lotte oplyste, at hendes adgangskode
pludselig ikke længere virker. Dette
må hun have hjælp til af Bjørn, når
han igen er ”på banen”. Indtil da må
Lotte klare sig med sin private PC.

Mødets bilag:







Referat fra ældrerådsmødet d. 10. august 2016 (pkt. 3)
Referat fra formandsmødet d. 17. august 2016 (pkt. 4)
Revisionsbilag til Ældrerådets forretningsorden (pkt. 8)
Modtagne tilsynsrapporter (pkt. 9)
Forslag til mødekalender for Ældrerådet til og med første halvår af 2017 (pkt. 10)
Program for Danske Ældreråds konference d. 09. november 2016 (pkt. 14)
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