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Referat fra Ældre- og handicaprådets møde den 27. september
2005
Sted :
Tidspunkt :

Nordhøj 4, mødelokale 5
Kl. 10.00-11.30

Til stede :

Lise Lotte Due
Aage Johannisson
Bent Skov Jensen
Else Flensted
Inge Christensen
Suppleant: Mona Jørgensen
Randi M.-L. Jensen (Handicaprådet)
Gerda Timm (Suppleant Handicaprådet)
Annett Hjulgaard
Afbud fra :
Dagsorden :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1.

Godkendelse af referat fra 30. august mødet.
Informationer ved formanden.
Valg 2005.
Kulturuger 2005.
Emner til møde med ældreorganisationerne.
Nyt fra Amtsældrerådet v/Aage Johannisson.
Nyt fra kassereren.
Evt.

Godkendelse af referat fra 30. august mødet.
Referat godkendt.

2.

Informationer ved formanden.
Mødet i Skuldelev om "skildpadderne” refereret af Aage og Bent.
Nogle af bumpene er / bliver ljernet.
Vedr. den pt. ophørte handicapkørsel med lift har Ældrechefen meddelt, at en
kommunikationsfejl skyldes at kørsel pt. ikke fungerer, men den menes snart
at kunne genoptages af andet firma.
Det dialogbaserede tilsyn på Nordhøj foretages d. 26.10.2005. Rådets
formand deltager.
Omsorgsorganisationemes samråd har sendt invitation til studiekreds for
bisiddere.
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Der regionale udviklingsråd i Frederiksborg amt har sendt invitation til
temadag vedr. de nye lovpligtige handicapråd.
Pjece ”Gode dagtilbud for personer med demens” er modtaget.
Seniorernes blad modtaget.

3.

Valg 2005.
Valgdato i de 4 kommuner til sammenlægningsældrerådet bliver ikke den
samme.
I Skibby kommune afholdes opstillingsmøde d. 18.10.2005 kl. 16.00 i
Kantinen, Nordhøj med efterfølgende brevafstemning i uge 45.
På opstillingsmødet kan opstilles personligt eller pr. brev med 5 stillere
indgået til Rådets formand inden d. 18.10.2005.
Annonce med oplysninger indrykkes i Lokalavisens Kommuneinformation d
4.10.05.
Det nye sammenlægningsældreråd præsenteres primo december 2005 i
Frederikssund.

4.

Kulturuger 2005.
Kulturprogram 2005 er udlagt rundt i kommunen eller kan rekvireres fra
rådhuset.
På møde i sidste uge mellem de arrangerende parter blev de sidste praktiske
ting lagt i rammer til arrangementet med Lone Kuhlmann d. 4.10.2005.

5.

Emner til møde med ældreorganisationerne.
Mødedato ændret gr. efterårsferien til mandag d. 24.10. 2005 kl. 10 på
Nyvej.
Alle grupper gives besked og der rykkes for forslag til emner til drøftelse.
Hvis det ønskes vil Ældrechef Jette Lineil deltage, og Rådet vil da rejse
spørgsmål om kvalitet på mad samt udbringningen fra Nordhøj.
Rådet vil foreslå, at der fremover afholdes regelmæssige møder, f.eks. Vi
årlig, mellem sammenlægningsældrerådet og repræsentanter fra de
grupper/foreninger der afholder aktiviteter for ældre i Skibby.
Andre emner drøftet, men emner fra grupperne afventes.

6.

Nyt fra Amtsældrerådet v/ Aage Johannisson.
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Aage Johannisson refererede kort fra Forretningsudvalgsmøde.
Der kommer nye takster for handicapkørsel.
Aage refererer nærmere på næste møde.

7.

Nyt fra kassereren.
Regnskabet gennemgået.

8.

Evt.
Vedr. svarbrevet til sidste møde om rådighedsbeløb for pensionister har
Rådets kasserer gennemgået svaret og de nævnte beløb synes at være
realistiske.
Dog ønsker Rådet at få oplyst rådighedsbeløbet for et nyindflyttet ægtepar
på Nordvænget 19.
Dette svar vedlægges dette referat sammen med kopi af brev fra
Frederiksborg amtsældreråd til folketingsmedlemmer i amtet samt kopi af
socialministeriets brev til folketingets socialudvalg.
Disse 3 sider bedes læst og hvis der er spørgsmål, som Rådets medlemmer
ønsker Preben Christensen skal uddybe, venligst kontakt Anne snarest, da vi
om nødvendigt indkalder Preben til næste rådsmøde.

9.

Næste møde.

Tirsdag d. 4. oktober 2005
Kuhlmann,
d. 18. oktober 2005
Mandag d. 24 . oktober 2005
handiaporg.
Tirsdag d. 1. november 2005
5
d. 6. december 2005

kl. 19.30 Arrangement med Lone
Fritidscentret Nyvej
kl. 16.00 Opstillingsmøde til valg
Kantinen, Nordhøj
kl. 10.00 Møde med ældre- og
Ældrecentret, Nyvej
kl. 10.00 Rådsmøde, Nordhøj 4, mødelokale
kl. ?

Julemøde

?

