Ældrerådet i Lejre Kommune

Til Kommunalbestyrelsen

Referat fra møde i Ældrerådet
Tirsdag den 14. april 2015 kl. 10:00

Mødedeltagere:

Keld Mortensen, Arnold Backmann, Mogens Pedersen, Per Lerche Brasch, Bjarne Hørlykke,
Bent W Sørensen, Kirsten Kornval

1.

Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt

2.

Godkendelse af referat fra mødet 10. marts 2015
Godkendt. Fremover skrives mødedeltagerne i referatet, herunder også fraværende

3.

SSÆs seneste møde - 13. april 2015
http://www.lejre.dk/politik/dagsordner-og-referater/udvalget-for-social,-sundhed-aeldre/
Referatet fra SSÆs møde d. 13. april endnu ikke kommet
Ældrerådet drøftede punkter fra SSÆ´s dagsorden bl.a:
Årsrapport vedrørende de forebyggende hjemmebesøg 2014, Forlængelse af driftstilskud til
Senior og humørklubben og Ny tidsplan for høring af kvalitetsstandarder 2015 – 2016.
Ældrerådet forventer, at der kommer en høring om en ny kvalitetsstandard vedrørende
"klippekortet". Ordningen med klippekortet har til formål at styrke livskvaliteten og begrænse
ensomheden for de svageste ældre hjemmehjælpsmodtagere, ved at tilbyde hjælp og støtte
målrettet deres individuelle behov og ønsker. Ældrerådet forholder sig til kvalitetsstandarden, når
høringen kommer.
Høringer:
Årsrapport 2014 - De forebyggende hjemmebesøg
(Afleveret)
Godkendt
Der var Ingen nye høringer til dette møde.
Ældrerådet drøftede indlæg i Dagbladet vedrørende ventetid ved transport til f.eks.
genoptræning.
Ældrerådet har forholdt sig til emnet i forbindelse med høring vedrørende "Lejre Kommunes
udkast til udbudsmateriale vedrørende befordring af børn til den lukkede kørsel med kommunens
specialklasseelever til undervisning og SFO, samt den lukkede kørsel til aktivitets- og genoptræningscentre"

4.

Pulje til hjemmeside målrettet ensomme ældre:
Socialministeriet har oprettet en pulje, hvor kommunerne har mulighed for at søge Kr. 50.000 til
oprettelse af hjemmesite målrettet ensomme ældre.
Da Lejre Kommune allerede har en hjemmeside, som er målrettet ældre (Aktivitetscentrenes)
ser det ikke ud til at kommunen kan komme i betragtning til den nye pulje, som i øvrigt har en ret
kort ansøgningsfrist (primo maj).
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Ældrerådet drøftede alternativt, hvordan den eksisterende hjemmeside (Aktivitetscentrenes) kan
gøres mere attraktiv.
Det er Ældrerådets opfattelse, at Aktivitetscentrenes hjemmesiden er ganske god, og at siden
bedst løftes i relation til ensomme ældre, hvis den suppleres med trykt materiale i form flere
årlige udgivelser af "Årsprogrammet", for eksempel i form af en informationsavis (hæfte) i lighed
med den husstandsomdelte "Lejre NYT" som udkom i den gamle Lejre Kommune.
I Roskilde kommune udsendes tillægget 60+ med information til alle 60 plussere, 4 gange om
året. 60+ udsendes til alle borgere i Roskilde Kommune som indlæg i ROSKILDE AVIS.
Et tilsvarende indlæg 3-4 gange om året, f.eks. i Lejre Avisen, ville dække behovet, og ville kunne
"fange" målgruppen - også borgere som ikke benytter sig af internettet.
5.

Ældrerådet nyhedsbrev og - årsrapport:
Ældrerådet gennemgik sidste udkast til årsrapport 2014, KM laver rapporten færdig, og sender
den til Kommunalbestyrelsen

6.

Orientering:
6.1
Nyt fra Danske Ældreråd:
6.2

Nyt fra Regionsældrerådet:
Referat fra RÆR mødet 19. marts ved Arnold Backmann
Regionsældrerådet havde bl.a. drøftet:
Ældrerådene i Region Sjællands budgetter. Nogle ældreråd får, foruden et beløb til
ældrerådets drift foruden betalt rådenes deltagelse i kurser og møder i Danske Ældreråds
regi. Flere ældreråd har desuden penge til at lave forskellige aktiviteter.
Regionsældrerådet arbejder på, at lave en sammenlignelig oversigt over de kommunale
ældreråds budgetter.
Ældrerådenes involvering i planlægning af projekter for ældremilliarden
Drøftelse af de tilknyttede kommuners gevinster ved deltagelse i Marselisborg Projektet
Inspiration til nyhedsbreve fra Ældrerådet i Slagelse
Planlægning at endnu et besøger på den Præhospitale enhed i Slagelse

6.3

Orientering i øvrigt:
Opstart på "Cykling uden alder" - Kirsten
Et godt koncept, der kan give et godt indhold i beboernes hverdag. Ældrerådet vil følge
projektet med interesse, men er lidt uforstående over, at der ikke er anskaffet en cykel til
Bøgebakken
KM
Ny Frivillighedsfacilitator ansat:
Kamilla Bonderup Laursen er ansat til at facilitere de frivillige i Lejre Kommune
KM
Den varme mad på Hvalsø Ældrecenter:
Personalet på Hvalsø Ældrecenter er kommet med ønske / forslag om, at man på
ældrecentret, i lighed med de to Leve-Bo enheder, Bøgebakken og Ammershøj, selv
tilberede maden. Der arbejdes i øjeblikket på, at sætte tal på projektet, så man kan sikre
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at det "hænger sammen", hvis man skal begynde selv at tilberede maden i plejecentrets
eget køkken.
KM og KK inviteret til CVO´s Temamøde om sundhed, den 20.4.15 i Kulturhuset i Hvalsø.
"Sundhed i Lejre - Hvad er fortællingen?"
KM
Ældresagen Lejre området har fået ny formand: Lis Jørgensen, tidligere sekretær i
ÆldreSagen i Lejre området er valgt til formand
Ældrerådet er inviteret til dialogmøde med Ældresagen den 15. juni Kl. 10:00
KM
SSÆ har foreslået dialogmøde med Ældrerådet den 9. juni eller den 17. juni., Ældrerådet
har valgt den 9. juni, hvor alle kan deltage. Møde afholdes på Hvalsø Rådhus den
09.06.2015 kl. 17.00 på Hvalsø Rådhus.
Ældrerådets ordinære møde holdes derfor fra kl. 15.00 – 17-00
Forespørge om brandsikkerheden / røgalarmen på plejecentre og i ældreboliger ( Bjarne
udarbejder oplæg )
Ældrerådets næste møde flyttes til den 5.5.2015
6.4

Hjemmesiden

7.

Eventuelt:
Ældrerådets budget for 2016 fremsendes til SSÆ s møde
Leif Nielsen har på et tidspunkt luftet, at han ville undersøge muligheden for, at
Ældrerådet, f.eks. ved formanden og næstformanden, kunne deltage (på sidelinjen) i
forberedelserne af den del af budget 2016 som vedrører ældre, og således at Ældrerådet
kan komme med forslag og ideer til budgetoplægget, inden politikerne låser sig mere
fast" end at der stadig er plads til ideer og forslag.

8.

Punkter til mødet 5. maj 2015:
Kirsten Kornval
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