6. december 2017

Referat fra møde i Seniorrådet 16. november 2017.
Afbud: Kaj Hansen
Uden for dagsordenen bød afdelingsformand Ulla Gram velkommen til FOA-huset. Ulla
orienterede ganske kort om FOA’s opgaver, medlemsgrupper og aktiviteter

1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt

2. Godkendelse af referat fra mødet den 19. oktober 2017
Rettelse til referat fra møde 19-10-2017 fra referenten:
I referatet under punktet ”Bordet rundt” står der:
Jens Kvist skal på tilsynsbesøg…… – skal ændres til ”skal til møde om
tilsynsrapporterne”.
Alice Lemming skal på tilsynsbesøg…. – skal ændres til ”skal til møde om
tilsynsrapporterne”.
Leif Pedersen besøgte Virklund Plejecenter i stedet for som anført Solgården
Godkendt med de anførte rettelser
3. 2 punkter fra Axel Hoffmann Schollert til behandling i Seniorrådet:
Punkt 1:
Fru Kaltoft udtaler sig om kagedåserne på plejecentrene. Jeg vil gerne se, hvor det
kommer fra, da centrene ikke har kendskab til det. Når hun i avisen skriver det, så må
hun jo have set det et sted, og det sætter gang i snakken på centrene.
Axel Hoffmann Schollert efterlyser dokumentation for beslutningen om, at kagedåser
skal fjernes fra plejecentrene. Alice Kaltoft meddeler, at hun mener, at Axel Hoffmann
Schollert er svaret.
Punkt 2:
En beslutning om, at de medlemmer af Seniorrådet, der stiller op til valget, ikke kan
deltage i optællingen af stemmer. Det samme gælder vel også for Hans Jørgen
Hørning?
Opstillede medlemmer til Seniorrådet må ikke deltage i optællingen af stemmer. Man
må gerne være til stede i lokalet.
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4. Høring af udbud på loftlifte, personløftere, vendesystemer, løftesejl samt
senge- og læseborde
Bilag vedlagt og er tidligere sendt i mail til Seniorrådet
Høringsfrist 8. december 2017
Seniorrådet har ingen bemærkninger til udbuddet.

5. Høring – Røgfri 4. etage på Marienlund
Høringsfrist 20. november 2017
1 bilag vedlagt
Seniorrådet bakker op om beslutningen
6. Punkt fra Alice Lemming - Trafik kørsel for ældre i andre kommuner
Seniorrådet ønsker indført en særlig kørselsordning til busserne for kommunens
pensionister. Det anbefales, at det kommende seniorråd tager sagen op.
7. Punkt fra Gert Steen Nielsen - Arrangering af foredrag 27-11-2017
Gert Steen Nielsen orienterede om status på foredraget den 27. nov. Der betales for et
fuldt lokalearrangement efter seniorrådets anvisning.
Pensionistforeningerne orienteres på ny om arrangementet.

8. Orientering om 3 høringssvar
På mødet 19-10-2017 blev der lavet 3 høringssvar som vedlægges i kopi til
orientering.
Høring - Udbud af bleer
Høring - Udbud af kompressionsstrømper
Høring - Politik og strategi vedr. Det Gode Samarbejde
Taget til efterretning
9. Kl. 10.30 kostfaglig konsulent Maj Majgaard
Nye måltidsløsninger til ældre i eget hjem
En stor tak til Maj Majgaard for orienteringen. Seniorrådet bakker om projektet og
ønsker en løbende orientering om projektets fremdrift og resultater. En repræsentant
for seniorrådet ønskes inddraget aktivt i projektet.
1 bilag vedlagt

Side 2

10.Kl. 11.00 Sektionsleder Rikke Gjellerod
Seniorrådet har ønsket en status på projekt mod ensomhed. Sektionsleder Rikke
Gjellerod orienterer.
Seniorrådet har noteret sig projektets positive resultater i forhold til mandegrupperne.
Orienteringen i øvrigt blev taget til efterretning
Status på søndagsspisning Rosengårdcentret
Finansieringsgrundlaget for en permanemt fortsættelse af søndagsspisningen i
Rosengårdscentret er under afklaring – forventes afsluttet 1. december 2017.

11.Bordet rundt
De enkelte udvalgsmedlemmer orienterede om de forskellige aktiviteter og møder,
som de har deltaget i siden sidste møde.
Særligt skal fremhæves,
•

at Ældre- og Handicapudvalget har påbegyndt byggeprocesserne i Fårvang og
Bryrup jf. budgetaftalen for 2018.

•

At det nye aktivitetscenter i Sorringhus er taget i brug

•

At Solgården er taget i brug som profilplejehjem for ældre borgere med et
alkoholmisbrug

12.Eventuelt
Seniorrådet er inviteret til en drømmeworkshop vedrørende bedre fysiske rammer for
midlertidige pladser på Fuglemosen, 22. november 2017, kl. 09 – kl. 15 på
Fuglemosen.
Diæt- og køresedler 2.halvår 2017 skal afleveres senest 24. november 2017. Diæter
for decembermødet kan jo først afleveres efter at mødet er afholdt – derfor udbetales
disse diæter i januar 2018.
For at sikre de gode samarbejdsrelationer opfordrer Seniorrådet til, at de udpegede
politikere giver møde til de på plejecentrene fastsatte møder.
Referent
Jens Skovgaard, S&O
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