Ældrerådet i Lejre Kommune

Til Ældrerådet

12. april, 2014

Referat af møde i Ældrerådet
Tirsdag den 8. April 2014 kl. 10.00

Deltagere: Keld Mortensen, Bjarne Hørlykke, Mogens Petersen, Bent W. Sørensen, Per
Lerche Brasch, Arnold Backmann, Kirsten Kornval

1.

Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt .

2.

Godkendelse af referat fra mødet 11. marts 2014
Referatet blev godkendt.

3.

Høringsmateriale / Høringssvar
Evaluering af Sygeplejeklinikker i Lejre Kommune
Årsrapport - Forebyggende hjemmebesøg
Redegørelse om magtanvendelse
Høringsmaterialet blev gennemgået og drøftet. På baggrund af oplæg til høringssvar
og drøftelserne, udarbejder Keld M. høringssvar og rundsender til evt. kommentarer
inden fremsendelse til kommunen.

4.

SSÆs seneste møde - (7. april)
http://www.lejre.dk/politik/dagsordner-og-referater/udvalget-for-social,-sundhedaeldre/
Ældrerådet gennemgik dagsordenen for SSÆ's møde, bl.a.:
Handleplan for de aktivitetsbaserede sundhedsudgifter
Status over klagesager på hjælpemiddelområdet: Antallet af klagesager er
tilsyneladende stigende - Kommunen får medhold i langt de fleste klagesager.
Statusrapporten vedrørende velfærdsteknologiske løsninger for træningsområdet
under Center for Velfærd & Omsorg, Statusrapport kommer i høring i ældrerådet

5.

Status for Seniorguiden:
Tilbagemelding fredag 9.4.14 med de seneste rettelser
Fotografen kommer den 15.4.14
Tekst på billeder med angivelse af sted / motiv.
Seniorguiden gennemgået endnu en gang med tilføjelser, og enkelte rettelser.

Æ LDRERÅDET I LEJRE KOMMUNE – SKOVAGER 19 – 4000 ROSKILDE – TLF.: 4640 2557 / MOBIL: 404 505 00 – E-MAIL: MORTENSENS@MAIL.DK

Ældrerådet i Lejre Kommune

6.

Evalueringer
Møde med Ældresagen:
Konstruktivt møde med gensidig orientering om aktuelle emner, herunder prioritering
af Lejre Kommunes andel af ældremilliarden, møder og aftale om nyt møde
Mødet vedrørende Rejsekortet:
Meget stort fremmøde i Kulturhuset, hvor Movia gennemgik de muligheder der er
med rejsekortet, samt det praktiske omkring såvel bestillingen - som brugen af
kortet.

7.

Ældrerådets forretningsorden:
Drøftet uden tilføjelser eller ændringer

8.

Orientering
8.1
Nyt fra Danske Ældreråd
Indkomne forslag til repræsentantskabsmødet 28.4.14 drøftet.
Ældrerådets 3 deltagere i Danske Ældreråds årsmøde 28 + 29.4.2014 er
tilmeldt 6 forskellige seminarer på konferencen.

9.

8.2

Nyt fra Regionsældrerådet
Referat fra Regionsældrerådets møde 13.3.14 udsendes
Temaet er generelt synliggørelse af ældrerådene

8.3

Gensidig orientering i øvrigt
Leif Nielsen undersøger fortsat muligheden for, at kommunalbestyrelsens
"gamle" bærbare pc'er kan gå i arv til Ældrerådets medlemmer - LN vender
tilbage, når mulighederne er undersøgt.

Eventuelt
AB orienterede om, at et arrangement med Chris Mac Donald er ved at blive planlagt.
Arrangementet, som skal afholdes i Hvalsø hallerne, forventes afholdt i efteråret
2014.
BH foreslog, at Ældrerådet holder et pressemøde, når Seniorguiden er klar

10. Punkter til næste møde - 13. maj 2014
Drøftelse af forslag til evt. fremtidige møder med ældrerådet og
pensionistforeninger – seniorkluber i Lejre Kommune

Kirsten Kornval
Referent
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