Ældrerådet i Lejre Kommune
Til Ældrerådet
17. oktober 2014

Referat møde i Ældrerådet
Tirsdag den 7. oktober 2014 kl. 10:00

1.

Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt

2.

Godkendelse af referat fra mødet 9. september 2014
Referat godkendt

3.

Høringsmateriale / Høringssvar
Høring vedrørende uanmeldt tilsyn ved REVAS på Ammershøjparken. Forslag til høringssvar
drøftet, og godkendt til fremsendelse.

4.

SSÆs seneste møde – 6.10.2014
http://www.lejre.dk/politik/dagsordner-og-referater/udvalget-for-social,-sundhed-aeldre/
Intet til referat p.t.
Dagsordenspunkter taget til efterretning

5.

Forberedelse af møde med interessegrupper, pensionistforeninger og seniorklubber
Det blev besluttet i første omgang at invitere følgende til et dialogmøde:
Bramsnæs Pensionist – og Efterlønsforening
Sæby – Gershøjs Folkepensionistforeninger
Hvalsø Pensionist og Efterlønsforening
Hvalsø Seniorklub
Lejre Pensionistforening
Lejre Seniorklub
Sjov Motion
Mødet afholdes i Østergadecentret Hvalsø 21 januar 2015 – Invitation udsendes medio december

6.

Orientering
6.1
Danske Ældreråd
Ældrepolitisk konference i Vingsted 12.11.2014
Kirsten Kornval, Arnold Backmann, Bjarne Hørlykke deltager

6.2

6.3

Førstepris til Danske Ældreråd:
Danske Ældreråd har modtaget FN's Open Government Awards 2014
Regionsældrerådet
Referat fra temadagen den 19. september, i Sorø
Gode og inspirerende indlæg fra alle oplægsholdere.
Gensidig orientering i øvrigt
Temadage om tidlig opsporing v/ Kirsten Kornval
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Ældrerådet i Lejre Kommune
Gode inspirerende oplæg – fælles skolebænk og viden om at observere tidlige ændringer,
melde tilbage, og aftale en revurdering af indsatsen med henblik på evt. revisitation til
fremadrettet målrettet tværfaglig indsats til borgeren.
Samarbejde mellem frivillige og Bruger– og Pårørenderåd på Bøgebakken. KM er inviteret
til mødet af koordinationsudvalget for ledergruppen
Ansøgning om IT til ældrerådet er sendt
Spørgeskemaundersøgelse om kommunale hjemmesider fra Danske Ældreråd drøftet.
Ældrerådet ser frem til rapporten som forventes at udkomme februar 2015
7.

Hjemmesiden
Forslag/ideer til hjemmesiden, som stadig er under opbygning
KM og PLB er foreløbig Web – gruppe som skal arbejde med udvikling af Ældrerådets hjemmeside
- http://www.lejre-aeldreraad.dk/

8.

Ensomhed / Marselisborg Projektet
Solveig Hitz orienterede om, hvordan Marselisborg Projektet kan være medvirkende til at
modvirke ensomhed
Baggrund for Marselisborg Projektet - på KL `s konference 2014 gennemgået som ”aktivt
ældreliv ”
Redskaberne til opsporing/afhjælpning af ensomhed er bl.a.:
 Oprettelse af hjemmeside
 Temadag for nøglemedarbejdere der kommer hos borgere i eget hjem
 Temadag i Kulturhuset om dilemmaspørgsmål om ”at være ny ”– er der nogen til ”at tage
imod ”
Er helt i tråd med den aktuelle undervisning i ”tidlig opsporing” for medarbejdere på
Ammershøjparken
Vigtigt at samarbejde om nye tiltag, tilbud mellem professionelle, ældreråd,
pensionistforeninger , pårørende , borgere generelt - nabohjælp
Generel drøftelse om initiativer og udvikling af aktivitetstilbud til såvel nye pensionister,
og alle andre målgrupper for et aktivt ældreliv i Lejre Kommune.
Ældrerådet mangler et klart svar på, hvordan man vil opspore/komme i kontakt med
ensomme, som f.eks. ikke har computer, og derfor ikke ser den hjemmeside der oprettes lige som vi har vanskeligt ved at se, hvordan borgerne skal komme til - og fra
aktivitetscentrene når telebusserne nedlægges.
Det er Ældrerådets opfattelse, at de penge der eventuelt spares på transportområdet
(Teknik & Miljø) ved nedlæggelse af telebusserne, i stedet vil blive brugt på socialområdet
(Social, Sundhed & Ældre).

9.

Eventuelt
Mad til pensionister drøftet på baggrund af nye tiltag i nogle kommuner med ”8 dages smurt
smørrebrød ”
Nyhedsinfo fra Lejre Kommunes hjemmeside:
På trods af, at kommunens nye hjemmeside nu har været "i luften" i mere end et år, fungerer
informationssystemet ("Følg siden") desværre ikke endnu.
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Ældrerådet i Lejre Kommune
KM opfordrede Ældrerådets medlemmer til at abonnere på relevante informationer fra Lejre
Kommunes hjemmeside, f.eks. dagsordener og referater fra kommunalbestyrelse og udvalg, men
også på andre relevante sider - "Det er en sikker måde at holde sig opdateret på, hvis systemet
ellers fungerer".
Ældrerådets sekretær skriver fremover, til brug for videre drøftelse i Ældrerådet, korte notater
fra eksterne møder, f.eks. med forvaltningen eller udvalg
10. Punkter til mødet i november 2014
Plan for - og invitation til mødet med formænd for pensionistforeninger
Kirsten Kornval
Referent
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