Ældrerådet i Lejre Kommune

Til Ældrerådet
9. December 2014

Referat fra møde i Ældrerådet
Tirsdag den 9. december 2014 kl. 10:00

1.

Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt

2.

Godkendelse af referat fra mødet 11. november 2014
Referat godkendt med obs. mødedatoer januar og september
De rigtige mødedatoer er:
Ældrerådets ordinære møder i 2015 holdes 13/1, 10/2, 10/3, 14/4, 12/5, 9/6 - 11/8, 8/9, 13/10,
10/11 og 8/12.
Møderne i 1. halvår holdes på rådhuset i Hvalsø - og hvis planen for ombygning af rådhusene
holder, afholdes møderne i 2. halvår på rådhuset i Allerslev.

3.

SSÆs seneste møde - (1/12 2014)
http://www.lejre.dk/politik/dagsordner-og-referater/udvalget-for-social,-sundhed-aeldre/
Sundhedsaftalen sendt til endelig godkendelse i KB
Ældrerådet gennemgik SSÆ's indstillinger vedrørende foreningernes ansøgninger om tilskud iht.
servicelovens § 18.

4.

Høring:
4.1
Uanmeldt REVAS tilsyn på Hvalsø Ældrecenter
Rapporten gennemgået , og høringssvaret udarbejdes på baggrund af vores forrige høringssvar og
iværksættelse af handlingsplanen der blev fremlagt efter forrige uanmeldte tilsyn.
KK og KM udarbejder forslag som sendes til kommentarer til ældrerådet senest den 15.12.14.

5.

Forberedelse af møde med interessegrupper, pensionistforeninger og seniorklubber den 21.
januar 2015 i Østergadecentret i Hvalsø:
Følgende foreninger inviteres:
Bramsnæs Pensionist – og Efterlønsforening, Sæby – Gershøjs Folkepensionistforeninger
Hvalsø Pensionist og Efterlønsforening, Hvalsø Seniorklub, Lejre Pensionistforening
Lejre Seniorklub og Sjov Motion
Invitation udarbejdet, udsendes før jul.
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6.

Evaluering af temadag: Fra ensomhed ..... til fællesskab i foreningerne.
Løser Marselisborg problemet ?
Temadagen drøftet. Hvordan holdes der fokus på ensomhed? Hvilke løsninger?
Det er ældrerådets vurdering at der ikke var noget imponerende nyt, og der manglede konkrete
løsningsforslag til det videre arbejde med ensomhed generelt.
Ventet og velkommen , inddragelse af nytilkomne brugere blev drøftet som vigtige elementer i
ensomhedsproblematikken.

7.

Hvad vil vi i 2015:
Møder med ældresagen
Møde med pensionistforeninger
Møde med SSÆ
Møde med forvaltningen om opfølgning på mål for indsatsområderne ældremilliard 2015.
Møde med demenskoordinator om projekt fra Holland
Fortsat synliggørelse af ældrerådet og ældrerådets arbejde

8.

Orientering
8.1
Nyt fra Danske Ældreråd:
Kurser i foråret 2015 . Deltagelse aftales i januar
Delrapport og rapport om kommunale hjemmesider er forsinket, udkommer i foråret
2015
8.2

Nyt fra Regionsældrerådet:
Orientering fra mødet den 27/11 2014 (Mogens)
Positiv tilbagemelding fra regionsældrerådets møde i Sorø 19,9,2014.
Temamøder i 2015
Forsikringsforhold for frivillige drøftes i Regionsældrerådet
Frivillighedspolitik efterspørges, der er udarbejdet i Køge og Slagelse, og det kunne vel
også være en god ide i Lejre Kommune, bl.a. til inspiration for den der ansættes til at
koordinere det frivillige arbejde i Lejre Kommune
Der er igangsat arbejde med en hjemmeside for Regionsældrerådet, som vi er positive
overfor
Regionsældrerådet opkræver i 2015 1000 kr. i kontingent fra de kommunale ældreråd, en
stigning på 200 kr.

8.3

Gensidig orientering i øvrigt:
Orientering fra Danske Ældreråds Ældrepolitiske konference
(Kirsten, Arnold, Keld)
God og inspirerende dag, med 5 seminarer.
At føle sig hjemme i eget liv
Seniorbofællesskaber – hvad er erfaringen for de første 25 år
Tænk demens ind i boligen
Ældres levede og levende hjem, er plejeboligen et rigtigt hjem (projekt fra Holland)
Om at skabe sociale rum til fællesskaber for ældre boliger
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Nyt projekt om frivillighed (Ældremilliarden på plejecentrene) 2. møde – Keld
Ansættelse af koordinator til alle frivillighedsgrupper på Kommunens pleje- og
ældrecentre
8.4

9.

Hjemmesiden
Per har udarbejdet forslag til opslag vedrørende vores hjemmeside. Der er planlagt
ophængning på aktivitetscentre , i lægehuse, på biblioteker , og udsendelse til
pensionistforeninger m.v,

Eventuelt
Generel Information om puljemidler og ansøgningsfrister til Kommunale puljemidler
offentliggøres på Kommunens hjemmeside
Kirsten Kornval
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