Referat af møde i Ældrerådet d. 16.-11.-2016
Mødeforum

Ældrerådet

Sted

Kildemarkscentret, Kildemarksvej 124, 4700 Næstved

Dato

Onsdag den 16.
Tidsrum
10.00 – ca. 12.15 (sluttidspunktet er rykket lidt frem,
november 2016
a.h.t. at nogle skal til formandsmøde kl. 13)
Connie Jensen, Bjørn Bjerking, Tove Scheel, Jytte Buhl, Kirsten Madsen, Kurt Nielsen, Lars
Christensen og Solveig Larsen.

Deltagere

Fraværende

Lotte Petersen

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 12. oktober 2016

Referatet blev godkendt.

3.

Høringssag
Indsatskataloger og kvalitetsstandarder
på sundhedsområdet 2017.
Se det tidligere udsendte (omfangsrige)
materiale fra Sundheds- og Psykiatriudvalget:
- Dagsordenspunkt fra udvalgets
behandling
- Kvalitetsstandard, Forebyggende
hjemmebesøg
- Indsatskatalog, Kostområdet
- Indsatskatalog, Sundhedsfremme
og forebyggelse
- Indsatskatalog, Hjælpemidler
- Kvalitetsstandard, Genoptræning
efter § 140
- Kvalitetsstandard, Tandplejen
Se også forretningsudvalgets forslag til
høringssvar fra Ældrerådet.

Forretningsudvalgets forslag til høringssvar blev godkendt, og det fremsendes d.d. til Næstved Kommune.

Uffe

Høringssag
”Godt liv på landet”.
”Godt liv på landet” skal erstatte den
nuværende Landdistriktspolitik.
Se teksten i den udsendte e-mail vedr.
dette (fra d. 24/10 2016).

Forretningsudvalgets forslag til høringssvar blev godkendt, og det fremsendes d.d. til Næstved Kommune.

Uffe

4.

Se også det medsendte høringsdokument
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Eventuel
aktør

(idet det skal bemærkes, at høringsdokumentet ikke er opsat grafisk endnu.
Billeder, illustrationer mv. samt opsætningen som elektronisk dokument med
links, der hvor teksten er fremhævet
med fed, vil således først komme i den
endelige version og opsætning).
Se endvidere forretningsudvalgets forslag
til høringssvar.
5.

Formandsmødet d. 26. oktober 2016
Orientering fra Ældrerådets deltagere i
mødet om de emner, der blev drøftet.
Se også det medsendte referat fra
mødet.

Det udsendte referat fra dette møde
blev taget til efterretning.

6.

Formandsmødet d. 16. november
2016
Orientering om og drøftelse af, hvilke
emner Ældrerådets forretningsudvalg har
valgt at tage op på dette møde.

Dette formandsmøde er af Næstved
Kommune blevet aflyst.
De punkter, som Ældrerådet havde
ønsket drøftet, forudsættes at blive
sat på dagsordenen for det aftalte fælles møde mellem Omsorgsudvalget og
hele Ældrerådet d. 13. december
2016. Det drejer sig om ny organisationsstruktur i kommunen, fordeling af
midler i 2017 samt ”embedslægetilsynene” fremover.
Connie vil henvende sig til kommunen
og gøre opmærksom på, at Ældrerådet
naturligvis forventer, at dette fællesmøde bliver afholdt.
Som det fremgår af referatet fra formandsmødet d. 26/10, vil der blive
udsendt særlig invitation til disse møder til Ældrerådets medlemmer. Det
forventes derfor, at det af denne fremgår, både hvor og hvilket klokkeslæt
mødet afholdes på (selv om der i Ældrerådets interne mødekalender står
kl. 12.00).

7.

Offentligt møde d. 17. november
2016
Ældrerådet afholder torsdag d. 17. november 2016 kl. 17-20, et offentligt
møde hvor alle interesserede kan komme
og møde Ældrerådet og stille spørgsmål
til rådets arbejde og funktion.
Mødet afholdes på Kildemarkscentret
med dette program:
Kl. 17-18: Oplæg og drøftelse med
Ældrerådet.
Kl. 18.15 – 19: Spisning (smørrebrød

Der er afbud fra Kirsten til dette møde.
80 har tilmeldt sig inden fristens udløb. Derudover kan det måske forventes, at der kommer nogle, som ikke
har været opmærksomme på, at de
skulle tilmelde sig.
Derfor er der bestilt mad m.v. til 92.
Ældrerådets medlemmer og sekretæren mødes kl. 16 og sørger for nødvendige praktiske ting, som ikke er foretaget allerede om onsdagen.
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Alle

samt 1 øl eller vand).
Kl. 19 – 20: Musik v/ Førslev Spillemænd
(herunder kaffe/kage).
Orientering om antal tilmeldte samt nærmere aftaler vedr. praktiske forhold i forbindelse med arrangementet.

Connie byder velkommen og præsenterer Ældrerådets medlemmer samtidig med, at hun meget generelt fortæller om, hvad Ældrerådet er, og
hvilke opgaver rådet har.
Bjørn fortsætter derefter med en
PowerPoint, som han har lavet om
lovgrundlaget for Ældrerådet og de
funktioner, som dels rådet har, dels er
uddelegeret på de enkelte rådsmedlemmer.
Der vil undervejs i denne præsentation
være lejlighed til at stille spørgsmål
fra salen.
Det er undersøgt, at Kildemarkscentrets højttaleranlæg virker, således at
en ”løs mikrofon” kan bruges af spørgere fra salen.
Uffe sørger for at sende faktura fra
Førslev Spillemænd til Næstved Kommune med henblik på betaling.

8.

Valg af personer til arbejdsgruppen
for ændringer af tilbud fra Køkkenet
Jf. referatet fra formandsmødet d. 26/10
(pkt. 1).

Tove, Kirsten og Kurt blev valgt til at
repræsentere Ældrerådet i denne
sammenhæng.

9.

Valget i 2017

Ældrerådet vil indstille til Næstved
Kommune, at næste valg til Ældrerådet sker ved personligt fremmøde som
ved kommunalvalget, og at det afholdes sammen med valget til kommunen
og regionen.
De enkelte medlemmer af det nuværende ældreråd gjorde rede for deres
tanker om, hvorvidt de p.t. overvejer
at genopstille til en ny valgperiode eller ej. Selv om alle har været og er
glade for at deltage i ældrerådsarbejdet, ser det ud til, at der vil være behov for, at flere nye kandidater vil stille op til det kommende valg.

10.

Tilsynsrapporter
Kort gennemgang af eventuelle modtagne tilsynsrapporter siden sidste ældrerådsmøde.
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?

Der er ikke modtaget nogen tilsynsrapporter siden sidste ældrerådsmøde.

11.

Bjørn har fået henvendelse fra en borger med bopæl i Stenstrup omkring
manglende muligheder for at bruge
kollektiv trafik.
Bjørn foreslår selv, at der måske kunne indføres en slags ”frikortsordning”
for borgere, der ikke har reel mulighed
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Connie

Bjørn

Uffe

Connie

for at benytte den eksisterende kollektive trafik, og han vil tage dette op i
kommunens trafikgruppe.
12.

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

Intet p.t.
Der vil måske være basis for at skrive
noget efter det offentlige møde d.
17/11.

13.

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 – samt aftale omkring
tilmeldingsfrist m.v.
Studietur til foråret
Orientering ved Bjørn om mulighederne
samt drøftelse af, hvornår arrangementet
ønskes afholdt og under hvilke praktiske
omstændigheder.

P.t. er alle tilmeldt (nogle med og
nogle uden ledsager) til arrangementet.
Tove og Jytte sørger for at give Caféen
besked.

14.

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.

Ældrerådet ønsker så vidt muligt samme arrangement som det, der tidligere
måtte udsættes.
Bjørn sørger for at undersøge mulighederne for dette.
Tidsmæssigt ønskes helst to dage i
marts måned 2017:
Primært i perioden fra d. 27/3 t.o.m.
d. 30/3 (helst d. 28/3 – d. 29/3).
Sekundært d. 20/3 – d. 21/3.
Bjørn har tidligere talt med folk fra
Næstved Kommune, som kunne ønske
at deltage i turen.
Det blev besluttet af bl.a. praktiske
grunde, at der maksimalt vil kunne
deltage fem ”kommunalfolk” i turen –
for egen betaling.
Bjørn undersøger nærmere, hvem der
kan komme på tale.
a)
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Connie har modtaget e-mail
med henblik på, om Ældrerådet ønsker at blive hørt i forbindelse med udbud på ortopædisk fodtøj samt indlæg.
Dette har Ældrerådet ikke noget ønske om.
Connie rundsendte en reklame,
hun havde modtaget vedr. musikalsk underholdning.
Connie har modtaget et brev
fra Danmarks Apotekerforening
med overskriften ”100 nye apoteker, Europas laveste priser og
høj medicinsikkerhed” sammen
med et hæfte ”Lægemidler i
Danmark 2015”.
Skrivelsen sendes med ud sam-

Bjørn

Tove
Jytte

Bjørn

Bjørn

b)
c)
d)

e)
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men med dette referat. Det
omtalte hæfte kan ses på Danmarks Apotekerforenings hjemmeside:
www.apotekerforeningen.dk
Connie gjorde endvidere opmærksom på, at vi skulle huske eksemplarer af hæftet ”Ældreguide” til interesserede på
mødet d. 17/11.
Intet.
Intet (Lotte var til møde i denne sammenhæng d.d.)
Connie har udsendt seneste
bestyrelsesreferat m.v., ligesom der også er udsendt orientering om kommende valg til
Danske Ældreråds bestyrelse.
Jytte har (i stedet for Connie)
deltaget i husmøde på Søvang.
Her ville man gerne igen kunne
tage i sommerhus med beboere.
Jytte har desuden været på
Birkevang, hvorfra hun bl.a.
kunne meddele: Man var glade
for musikterapeuten. Man holder fælles julefrokost. Der er
kommet nyt køkken i cafeteriet. Lions Club har sponseret
bus til Tivoli. Juleaften vil man
invitere folk, som ellers sidder
alene. En gruppe beboere vil
benytte sig af tilbud om stegt
flæsk med persillesovs i Herlufmaglehallens cafeteria. Der er
indført gymnastik for personalet, og der er overlap i alle vagter.
Solveig har været på Symfonien, og kunne derfra bl.a. meddele: Der er ved at falde ro på,
efter at de pårørende til en derværende kendt person har haft
gode dialoger med stedet. De
pårørende har endda henvendt
sig til Sjællandske for at oplyse
om den nye positive situation,
men dette har avisen ikke ønsket at bringe noget om.
Der har været drøftelser om
kost på Symfonien – eksempelvis vedr. ønsker om frisk fisk,
og der er nu lavet en aftale

med Vagn P. Fisk på Næstved
Havn, der nu leverer frisk fisk
til stedet.
f) 1. Der er nu fordelt penge til
de forskellige ansøgere. De
fleste af dem, der har været
berettiget til at få tildelt midler,
har fået, hvad de ønskede. Et
mindre overskud vil blive brugt
som støtte til ”Foreningernes
Hus” (i den tidligere ”Frit 16”
på Farimagsvej).
2., 3. og 4.: Intet.
g) Intet.
16.

Eventuelt

Bjørn har deltaget i workshop om udvikling af Næstved Bymidte – herunder om seniorboliger i centrum.
Nærmere om dette kan ses i den email vedr. udviklingsstrategi for Næstved Bymidte, som er medsendt dette
referat.

Mødets bilag:








Referat fra ældrerådsmødet d. 12. oktober 2016 (pkt. 2)
Tidligere udsendt materiale (på e-mail) vedr. indsatskataloger og kvalitetsstandarder på
sundhedsområdet 2017 (pkt. 3)
Forretningsudvalgets forslag til høringssvar vedr. indsatskataloger og kvalitetsstandarder på
sundhedsområdet 2017 (pkt. 3)
Høringsdokument vedr. ”Godt liv på landet” (pkt. 4)
Forretningsudvalgets forslag til høringssvar vedr. ”Godt liv på landet” (pkt. 4)
Referat fra formandsmødet d. 26. oktober 2016 (pkt. 5 og 8)
Projektaftale vedr. fleksibelt madkoncept (pkt. 5 og 8)

Side 6 af 6

