Ældrerådet i Lejre Kommune
Til Ældrerådet

12. februar 2014

Referat af møde i Ældrerådet
Tirsdag den 11. februar 2014 kl. 14:30

Deltagere: Keld Mortensen, Bjarne Hørlykke, Mogens Petersen, Bent W. Sørensen og Per
Lerche Brasch.
Afbud: Arnold Beckman og Kirsten Kornval.
1.

Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af punkt 3.4, høringssvar Demensområdet.

2.

Godkendelse af referat fra mødet 14. januar 2014
Referatet blev godkendt.

3.

Høringsmateriale / Høringssvar
3.1
Ansøgning til pulje til løft til ældreplejen
3.2
Kravspecifikationer på genbrugshjælpemidler
3.3
Revas - Uanmeldt tilsyn på Ammershøjparken
3.4
Årsrapport Demensområdet.
Høringssvarene blev godkendt.

(28/1)
(12/2)
(12/2)
(13/2)

4.

SSÆs seneste møde - (3. februar)
http://www.lejre.dk/politik/dagsordner-og-referater/udvalget-for-social,-sundhedaeldre/
Ældrerådets høringssvar vedrørende "Ældremilliarden" er taget til efterretning. De
områder, som Ældrerådet har peget på, indgår i ansøgningen om penge til løft af
ældreplejen.

5.

Seniorguiden:
Nedenstående emner som vi mener ældre borgere kan få glæde af at læse om, bør
indgå i Seniorguiden:
1. Præsentation af Ældrerådets arbejdsområder
2. Aktivitetscentrene http://aktivitetscentre.dk
3. Sjov Motion
4. At være ældre borger i Lejre Kommune
Personlig pleje og praktisk hjælp, Forebyggende hjemmebesøg, Madservice,
Hjælpemidler
5. Demensindsatsen, Aflastning
6. Rehabilitering
7. Hvor / Hvordan kan jeg som ældre borger henvende mig til Lejre Kommune Rådhuset, Borgerservice, Hjælpemidler o.s.v.
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8. Lægevagt, Skadestue
9. Digitale besøgsvenner
10. Ældrerådets medlemmer med billede
Kom endelig med flere forslag, det er jo ikke alt der behøver at fylde en masse, så jo
flere brugbare informationer jo bedre.
Ønsker om billeder (vi disponerer over en fotograf i en dag)
Behandlede oplægget og vedtog, at sende ”guidelines” til journalisten på medieselskabet
for udarbejdelse af oplæg. Keld finder egnede billeder og beder fotografen om
interiørbilleder fra plejecentre og aktiviteter. Forsidens billede blev godkendt som det
foreslåede.
6 Orientering
6.1
Nyt fra Danske Ældreråd
Repræsentantskabsmøde og Ældrepolitisk konference 28. og 29. april
Vi har 2 stemmer i repræsentantskabet - KK, BH og KM tilmeldes
repræsentantskabsmødet og konferencen
6.2
Nyt fra Regionsældrerådet
Konstituerende møde i Regionsældrerådet den 24. februar (AB / MP deltager
i mødet)
6.3
Gensidig orientering i øvrigt
"Referat" fra temadagen i Ringsted, den 28. januar, om Retsgrundlag og
arbejdsopgaver for ældreråd.
Bjarne og Per orienterede om konferencen, der omhandlede det juridiske
grundlag for ældrerådet, arbejdsopgaver i ældrerådet, forpligtigelser og
bred orientering om synliggørelse og rådgiverrollen.
Ældrerådet er inviteret til møde med ”Ældresagen” den 27. marts klokken
10.30 i Østergadecentret, Hvalsø.
7 Introduktion til ældreområdet
Ældrerådet blev præsenteret for strukturen for velfærd og omsorg og
igangværende initiativer i Lejre kommune, af medarbejdere og ledere fra velfærds
og omsorgsområdet. Efterfølgende fik vi lejlighed til at se og ”prøve” nogle af de
nyere tiltag i projekter, indsatser og tilbud bl.a. kvalitetsstandarden for
sygeplejen i Lejre kommune.
8 Eventuelt
Borgmesteren rykkes for et svar på rådets henvendelse/møde den 9. april 2013 om
økologi på plejecentrene.
Formanden bekendtgjorde, at vedtægterne for rådets arbejde er godkendt.
9

Punkter til næste møde - 11. marts 2014
Budget oplæg til 2015.
Referent Per Lerche Brasch
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