Ældrerådet i Lejre Kommune

Til Ældrerådet

19. januar 2014

Referat fra møde i Ældrerådet
Tirsdag den 14. januar 2014 kl. 10.00 – 12.00
Deltagere:
Keld Mortensen, Formand
Kirsten Kornval, Næstformand og sekretær
Bjarne Hørlykke, Kasserer
Arnold Beckman, Repræsentant i Regionsældrerådet
Mogens Petersen, Suppleant i Regionsældrerådet
Per Lerche Brasch
Bent W. Sørensen

1.

Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt

2.

Godkendelse af referat fra mødet 11. december 2013
Godkendt. Fremover noteres navne på mødedeltagere og evt. fraværende i referatet

3.

Høringsmateriale / Høringssvar
Der er ingen høringer til dette møde

4.

SSÆs seneste møde - (2. december)
Der er endnu ikke kommet dagsorden eller mødedato for SSÆ's næste møde - Når der kommer mødedato /
dagsorden kan den findes via dette link:
http://www.lejre.dk/politik/dagsordner-og-referater/udvalget-for-social,-sundhed-aeldre/

5.

Regnskab
Keld Mortensen orienterede om Ældrerådets budget fra Kommunen.
Fremtidig praksis for budget og regnskab blev drøftet, herunder erfaringsudveksling med andre ældreråd,
Regionsældreråd og Danske Ældreråd.
Budgettet har været uændret de sidste år. I forbindelse med valg af nye medlemmer til ældrerådet fra
1.1.2014 bemærkes det, at der vil komme øgede udgifter til kursusaktiviteter i det kommende år.

5.1

Gennemgang af Ældrerådets 2013-regnskab
Regnskabet taget til efterretning og udsendes til Ældrerådets medlemmer
Kasserer Bjarne Hørlykke foreslog, at Ældrerådet brugte et pengeinstitut med en filial centralt i
Lejre Kommune, og havde i øvrigt en plan om fremover at anvende netbank i forbindelse med
Ældrerådets transaktioner.
Ældrerådet tiltrådte kassererens forslag - og overlod til B.H. at foretage det praktiske i
forbindelse med skiftet.

6.

Forretningsorden
Forretningsorden godkendt

7.

Seniorguiden
Udsat til senere møde, da der ikke er modtaget materiale fra AD MEDIA.
Der var enighed om at synliggøre ældrerådet med navne og billeder i seniorguiden.
Overskrifterne i Lejre Kommunes Seniorguide identisk med Esbjerg Kommunes 4 overskrifter.
Billedmateriale til Seniorguiden udvælges fra lokalområderne. En del er til rådighed i Lejre Kommune.
Ændring af Ældreråd til Seniorråd drøftet. Enighed om at fastholde Ældreråd.
Overskrift på Seniorguide: Ældrerådet i Lejre Kommunes Seniorguide
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8.

Orientering
8.1

Nyt fra Danske Ældreråd
Udsendes pr. mail. Der er gode links i Nyhedsbrevene.
Per, Bjarne og Kirsten deltager i temadag i Ringsted den 28.1.2014

8.2

Nyt fra Regionsældrerådet
Intet nyt fra Regionsældrerådet. Næste møde medio februar.

8.3

Gensidig orientering i øvrigt
Fordeling af 1 milliard til ældreområdet - Lejre Kommune får 4,7 mio.
Ældrerådet vil med interesse se frem til oplægget om Lejre Kommunes forslag til anvendelse af de
4,7 mill. og vil foreslå, at følgende områder medtages i ansøgningen:
Demensområdet
Rehabilitering
Kostområdet
Imødegåelse af ensomhed
Ældreidræt / -motion
Styrkelse af ældres IT færdigheder
Ovennævnte samt forebyggelse af - og viden om bl.a. gigt og KOL vil fremadrettet være blandt
Ældrerådets fokusområder
Der er planlagt et møde med introduktion til ældreområdet, for bl.a. medlemmer af Social, Sundhed
og Ældreudvalget, og Ældrerådet.
Mødet tænkes afholdt på Bøgebakken den 11. februar kl. 16.30 – 20.00.
Hvis dette møde bliver til noget flyttes Ældrerådets møde denne dag fra Hvalsø Rådhus til
Bøgebakken, således at Ældrerådets møde afholdes forud for introduktionsmødet.
Keld Mortensen meddeler endelig dato og mødetidspunkt senere.

9.

Eventuelt
Nye kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp 2014. Obs. Det er ikke nyeste udgave der er
lagt på Kommunens hjemmeside.
Møde med ældresagen forventes afholdt marts/april.
IT – minimesser på Østergaard 12.2.2014 og i Østergade 19.2.2014. Begge dage kl. 10 – 12.30

10. Punkter til næste møde - 11 februar 2014

Referent
Kirsten Kornval
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