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Fællesmøde den 11. marts 2005 med ældre- og
handicaporganisationerne

Sted :
Tid :

Ældrecentret, Nyvej 7, Skibby
Kl. 10.00 - 12.00
18 repræsentanter fra Brugerrådet, Skibby Pensionistforening,
ÆldreSagen, Fibroteamet, Pensionisternes Motionsforening og
Ældre- og Handicaprådet deltog i mødet.
Desuden deltog Kirsten Nørskov fra Skole-, social- og
sundhedsforvaltningen i ca. U time.

Ældre- og Handicaprådet's formand Lise Lotte Due bød velkommen og fortalte
at Kirsten Nørskov ville komme for at forklare og svare på spørgsmål vedr. §
115 og evt. andre tilskud. Udover ønske om svar på tilskudsregler, havde
Pensionistforeningen sendt emner til drøftelse, og kopi af disse blev uddelt.
Derefter præsentere alle sig, da nye var kommet til fra sidste fællesmøde.
Kirsten Nørskov fortalte om de forskellige muligheder, der er for tilskud til
aktiviteter.
§115 midler blev i 1998 afsat af Socialministeriet til frivillige aktiviteter, som
ikke er specificeret til enkelte formål. Skibby Kommune afsætter kr. 9,- pr.
indbygger til fordeling blandt arrangerende grupper.
Kommunes egne foreninger kan søge denne pulje, og der kunne søges inden
14. februar i 2005. Hvis pengene ikke bruges i februar, kan der ansøges og
bevilges igen i juli. Puljen er opbrugt for dette kalenderår.
Skibby kommunes regler på området er fra 1999 og bør snarest justeres.
Foreninger søger i Skole-, social- og sundhedsforvaltningen, hvor ansøgningen
behandles og besluttes i udvalget.
Amtet har speciel §115 pulje til aktiviteter, der deles af borgere i hele amtet.
Den tidligere 5% pulje er ikke med i lovgivningen mere, men omdannet til en
initiativpulje, der dog ikke dækker ældreområdet.
Ved store projekter kan søges tipsmidler.
I 6-kommuners samarbejdet er etableret en pulje, hvortil kommunerne giver
kr. 1,- pr. indbygger, hvilket i alt giver en pulje på ca. kr. 85,000,- i 2005 til
fordehng i de 6 kommuner.
Landsorganisationerne samt lokale frivillige organisationer/tiltag, som
dækker flere af de samarbejdende kommuner, kan søge denne pulje.
I april afholder kommunerne møde om det videre arbejde med fordehng m.v.
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Pjece om puljen vedlægges dette referat.
§ 65 er til iværksættelse af nye aktiviteter på det helbredsmæssige område.
I Skibby kommune er ikke afsat penge til denne pulje.
I Lovgivningen står, at puljen ”kan” - og ikke ”skal” - findes i en kommune.
I sammenlægningskommunerne bruges denne pulje oftest til kørsel, og det
svarer til Skibby kommunes ordning med kørsel til bl.a. Dag- og
træningscenter og Ældrecentret, Nyvej.
Folkeoplysningsudvalget kan give tilskud til f.eks. foredrag eller
undervisning.
Kirsten Nørskov sluttede med at sige, at man altid var velkommen til at
kontakte hende for yderligere oplysninger.
Derefter blev de uddelte emner drøftet.
3 af punkterne omhandlede veje, vejbump og fortove i Skibby.
Vejbumpene er til stor gene, specielt for borgere med nakke- og rygproblemer,
og de nedsætter ikke hastigheden som forventet, og lastbiler kører udenom.
Man ved flere bylaug og bohgforeninger vil indsende klager til teknisk
forvaltning, men Rådet blev også bedt om at kontakte forvaltningen og omtale
det ved næste møde med Skole-, social- og sundhedsudvalget.
Den nye belægning på vej og fortove på Selsøvej blev stærkt kritiseret, bl.a.
fordi stenene i den punkterer cyklerne.
Hovedgadens omlægning ved forskønnelsen er heller ikke hensigtsmæssig for
cyklister, og det er et problem, at vejen er gjort smallere.
Tidspunkt for madudbringning blev kritiseret, men Rådets formand kunne
fortælle, hun havde undersøgt det hos økonomaen, fordi Rådet havde
behandlet emnet på sidste møde, og det er oplyst, at i kontrakten mellem
borger og køkkenet er indført leveringstidspunktet er mellem kl. 10 - 14.
Dette gav stor utilfredshed, også selvom det blev oplyst, at der kan udleveres
varmeplader eller varmekasser fra kommunen, og der desuden kan benyttes
mikroovn.
Prisen forventes dyrere ved udbringningen gr. mere personale og ekstra
madvogn.
Rådet blev bedt om at undersøge, hvordan det foregår i nabokommunerne, og
tage emnet op, så leveringstidspunktet bliver ændret til nærmere kl. 12.00,
samt om prisen nødvendigvis bliver dyrere.
Endnu en gang blev nævnt at der ønskes bedre lokaliteter for ældre og
handicappede i kommunen. Lokaler på Nordhøj blev nævnt, eller man
ønskede de tidligere lokaler tilbage på Nyvej i underetagen, hvor der kan
afholdes mindre arrangementer i stedet for i gymnastiksalen, hvor bl.a.
afstand mellem køkken og sal ikke er hensigtsmæssig.
Desuden blev stolene i salen kritiseret, som dårlige for ældre at sidde på, og
Rådet blev bedt om at kontakte Ungdomsskoleleder Carsten Rasmussen for
svar om emnet fra tidligere møder med ham.
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Lokalet i Ældrecentrets spisestue trænger til renovering, og stolene er yderst
beskidte og plettede i polstringen.
Der har før været udtalt ønske om 1.hjælp skur sus, specielt for de der står for
alle arrangementer i Ældrecentret.
Man ønsker blot et kort kursus med de mest grundlæggende regler for hjælp.
Pensionisternes motionsklub er etableret som forening efter et afslag fra
Skole-, social- og sundhedsudvalget om videre tilskud end 3 prøvemåneder
samt ved ansøgning om tilskud ved § 115 midler.
Pensionister i Skibby, Jægerspris, Frederikssund og Slangerup kan træne i
Form 87 for kr. 20,- pr. gang, helst om formiddagen, og man ser gerne man
bliver medlem af foreningen for et kontingent på kr. 50,- årlig.
Brugerrådet har fremsendt ønske tidligere om petanquebaner. Man ønsker
helst 2 - 3 baner anlagt i haven på Nyvej ved Ældrecentret.
Andre muligheder for at låne baner blev drøftet.
Fibroteamet oplyste de skifter navn så deres gruppe også dækker andre
sygdomsgrupper, da deltagelsen pt. er lille. Navnet annonceres senere i
lokalavis.
Den grønne folder er under udarbejdelse, og det blev oplyst den i år udsendes
til husstande med pensionister eller borgere over 60 år.
Portoprisen, som betales af indrykkende grupper, stiger hdt i år.
Rådets formand oplyste, der har været afholdt møde mellem ældrerådene i
sammenlægningskommunerne, men egentlig samarbejde kan først
iværksættes, når man ved, hvad lovgivningen vil foreskrive.
Der ønskes nyt møde arrangeret med alle grupperne i oktober gerne med
deltagelse fra den sociale og evt. tekniske administration, specielt med
henblik på viden om ældre- og handicapområdet efter
kommunesammenlægningen.
Inden 20. august skal indsendes ønsker for emner til drøftelse og evt.
deltagere til besvarelse af spørgsmål til Rådets sekretær Anne Iversen,
Rådhuset.
E-mail: annive @ skibby-kommune.dk.
Rådets formand afsluttede mødet med at takke for fremmøde og god
diskussionslyst, og lovede at viderebehandle de forskehige uafklarede emner
med relevante personer/forvaltninger.

