Ældrerådet i Lejre Kommune

Til Ældrerådet
17. februar 2015

Referat fra møde i Ældrerådet
Tirsdag den 10. februar 2015 kl. 10:00

1.

Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt

2.

Godkendelse af referat fra mødet 13. januar 2015
Referat godkendt

3.

SSÆs seneste møde - 2. februar 2015
http://www.lejre.dk/politik/dagsordner-og-referater/udvalget-for-social,-sundhed-aeldre/
Følgende punkter fra SSÆ`s møde den 2.2.2015 blev gennemgået og drøftet:








4.

Tidsplan for fremlæggelse af kvalitetsstandarder
Ombygning af Østergade 1, Der skrives kontrakt med entreprenør den 6.2.2015
Afrapportering til ministeriet vedr. ældrepuljen. Der er ansøgt om at overføre ca. 900.000 til
videreførelse af projekter i 2015
Tilsynsrapporten fra Bøgebakken
Pulje til øget livskvalitet blandt svageste hjemmehjælpsmodtagere i eget hjem (der er afsat 75
mill. på landsplan i 2015, og 150 mill. i 2016, fra 2017 bliver midlerne en del af bloktilskuddet.
Lejre Kommunes andel vil blive anvendt til en klippekortsordning til borgere der får over 20
timers hjælp ugentlig.
Fokus 2014 – 15 Årsplan
Gete Bjerring gennemgik årsplan /oversigt over projekter / indsatser CVO
Høring:
4.1
Årsrapport for demensområdet
4.2
Embedslægetilsyn på Ammershøjparken

(19. feb.)
(19. feb.)

Udsendte forslag til høringssvar blev godkendt til fremsendelse
5.

Demenskoordinatorerne:
Kristine Skat Boysen-Møller og Kathe Haurholm (Ældrecentrene) kommer og fortæller om deres
aktiviteter.
Kathe Haurholm præsenterer sig, og orienterer om sine arbejdsområder på plejecentrene i
Kommunen. Kathe har base på Bøgebakken. Kommer ugentligt på alle tre plejecentre. Har
oprettet pårørendegrupper på centrene. Der gives supervision og undervisning til personalet på
demensafdelingerne.
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Ældrerådet i Lejre Kommune
Der arbejdes med strategi for demensområdet og overordnet vision på området .
Demenskoordinatorerne er organiseret i hver sit område, hvilket kan give forskellige udfordringer
i forhold til retning på området.
Kristine fortalte om erfaringer fra studiebesøg i Holland. Demente er samlet i et sikret område,
der giver gode muligheder for udbygning af sociale relationer, rehabilitering m.v.
Der var mange frivillige tilknyttet, som udførte konkrete opgaver fx pleje og omsorg, i
modsætning til i Danmark, hvor frivillige ikke får tildelt faste arbejdsopgaver, og hvor frivilligt er
frivilligt.
Demensalliance dannet af FOA, DSR, Ældresagen, Alzheimerforeningen og Pensam, forventes at
etablere en tænketank. Dette følges tæt.
Projekt "Har du husket din motion mand" igangsat i efteråret 2014, og startet op i januar 2015 på
Østergade 1 , Hvalsø. Primært for mænd i egen bolig, der er selvtransporterende.
Trygfonden har givet en donation på 61.000 kr. der fx kan anvendes til træningsassistent til
holdet.
Donationsoverrækkelse, vedrørende den officielle overrækkelsen af midlerne fra Trygfonden,
afholdes den 23.2.2015 kl. 15.30 på Østergadecentret i Hvalsø.
Cafemøder om demens afholdes i foråret 2015 i Hvalsøhallerne.
6.

Beslutning om evt. nyt møde med interessegrupper, pensionistforeninger og seniorklubber:
Tilbagemeldingerne viser at der er interesse for et møde. Der aftales nyt møde ultimo september
2015 med samme deltagerkreds

7.

Ældrerådets regnskab for 2014
Regnskab godkendt, og fremsendes kommunalbestyrelsen

8.

Orientering
8.1
Nyt fra Danske Ældreråd:
Valg til D Æ's bestyrelse er aflyst i kreds 7 da der kun var det nødvendige antal kandideter
opstillet.
8.2

Nyt fra Regionsældrerådet

8.3

Orientering i øvrigt
Temadag, Kvalitetsstandarder 3. marts i Ringsted: KK, PLB, KM deltager.
Deltagelse i Ældrepolitisk Konference 12.5.2015 på Nyborg Strand: KM, KK ,AB tilmeldes
og afhængig af Ældrerådets økonomi evt. Bjarne Hørlykke

8.4

Hjemmesiden
Under fortsat udvikling . Der er registreret op til 18 daglige besøg
Flextur: Startgebyr incl. 10 km fortsat ikke ændret hos Flextur, KM tager kontakt til Lejre
Kommune
Plakat om ældrerådets hjemmeside ophænges bl.a. på aktivitetscentrene, bibliotekerne
og i lægehusene.
Ældrerådet vil lave en lille spørgeleg, hvor svarene lægges på Ældrerådets hjemmeside,
for yderligere at øge trafikken - og kendskabet til siden.
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Ældrerådet i Lejre Kommune

9.

Eventuelt
Marselisborgprojektet.
Hvem ser på deres hjemmeside, som i øvrigt ikke synes specielt opdateret. Det er
opfattelsen i Ældrerådet, at pengene kunne anvendes bedre, og række langt længere,
hvis de var til rådighed for aktivitetscentrene, som derved fik mulighed for hyppig
ajourføring/opdatering af hjemmesiden

10. Punkter til mødet 10. marts 2015
Møde med Pernille og Sarah om afrapportering til Ministeriet vedrørende Ældremilliarden
planlægges til et af de kommende møder
Udarbejdelse af årsrapport/nyhedsbrev fra Ældrerådet

Kirsten Kornval
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