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Referat fra Ældre- og handicaprådets møde den 2. august 2005
Referat fra Ældre- og handicaprådets møde den 2. august 2005
Sted :
Nordhøj 4, mødelokale 5
Tidspunkt: Kl. 10.00 - 12.00
Til stede :

Lise Lotte Due
Aage Johannisson
Bent Skov Jensen
Inge Christensen
Else Flensted
Annett Hjulgaard
Suppleant: Mona Jørgensen
Randi M.-L. Jensen (Handicaprådet)
Afbud fra : Gerda Timm (Suppleant Handicaprådet)

Dagsorden :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1.

Godkendelse af referat fra juni mødet.
Informationer ved formanden.
Samarbejdsmøde med de andre ældreråd i storkommunen.
Kulturuger 2005.
Opsamling af materiale til årsberetningen 2005.
Nyt fra Amtsældrerådet v/Aage Johannisson.
Nyt fra kassereren.
Evt.

Godkendelse af referat fra juni mødet.
Referat godkendt.

2.

Informationer ved formanden.
Div. modtaget materiale omdelt:
• Ældre Forum : Ældre som Bedsteforældre
• Ældre Forum : Årsberetning 2004
• Ældre Sagen : Ældrerådsarbejdet og kommunesammenlægningerne
Fra Skibby Kommune var modtaget :
• Meddelelse om at regnskab 2004 kan læses på kommunens
hjemmeside
• Forslag til Lokalplan 91 (Hjortevænget)
• Status over handicappolitikken. Randi læser materialet.
• Ny revideret pjece om Klagerådet
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Skole-, social- og sundhedsudvalget har på møde i juni behandlet Ældre- og
Handicaprådets vedtægter, således at Rådets medlemmer kan blive siddende
til kommunesammenlægningen 31.12.2006. Dette skal afgøres af Byrådet.
Klagerådet har behandlet klagesag. Denne afgjort ved nyt visitatorbesøg.
Levnedsmiddelkontrollen har været på besøg på Nordhøj.
Der kræves udbedret for ca. kr. 100.000 før godkendelse.
Omsorgscentret Nordhøj har fremsendt beregning om fremtidig normering,
hvilket for 2006 vil give et øget driftsbudget på ca. 7 mill. kr.
Denne besked udløste, at der er til rådsmedlemmer er klaget over manglende
rengøring og tid til kontakt til beboerne samt skiftende personale på Nordhøj
19, men samtidig blev påpeget at tidspunktet for udflytningen uheldigvis er
sket midt i ferietiden.
Fra Brugerrådet og Skibby Pensionistforening er modtaget kopi af deres
ansøgning til Skibby Kommune om nye stole til gymnastiksalen.
Div. kursustilbud modtaget.
Fibroteamet har fremsendt brev om "Skildpadderne”, hvori der foreslås
borgermøde om forholdene med bl.a. borgmester og teknisk chef.
Rådet svarer Fibroteamet, at man er positiv og afventer en mødedato, hvor
Lise, Aage og Bent deltager.
Efterfølgende er modtaget besked fra Fibroteamet, at der er planlagt
borgermøde torsdag d. 25. august kl. 19.15 i Skuldelev hallen.

3.

Samarbejdsmøde med de andre ældreråd i storkommunen.
Rådet har indbudt de andre ældreråd i storkommunen til møde d. 19. august
2005.
Fra Skibby deltager Lise, Aage, Annett og Randi.
Spørgsmål og forslag til behandling på mødet for det videre arbejde i ældre-,
klage- samt handicapråd blev drøftet.

4.

Kulturuger 2005.
Intet nyt om "Kulturuger 2005”.
Folderen med planlagte aktiviteter afventes.

5.

Opsamling af materiale til årsberetning 2005.
1 1. kvartal er arbejdet med :
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•

Møde med andre ældreråd i
sammenlægningskommunerne
• Pensionisternes motionsforening i Skibby
• Tilrettelæggelse af Kulturuger 2005
• Den grønne folder
Udover der er arbejdet videre med ovennævnte punkter er desuden for 2.
kvartal :
• Fra møde med Skole-, social- og sundhedsudvalget i
maj, blev afgivet svar på spørgsmål fra de andre ældre
organisationer i kommunen (fra afholdt møde i marts
2005).
• Opfølgning af handicappolitikken
• Vedtægtsændringer vedr. valg til ældrerådet
• Forevisning af Nordhøj 19
• Planlægning af møde med ældreråd i sammenlægnings
kommunerne

6.

Nyt fra Amtsældrerådet v/ Aage Johannisson.
Forretningsudvalget i Amtsældrerådet havde afholdt møde d. 1. august, hvor
Per Serup Knudsen bl.a. havde fortalt om regionsvalg.
Pensionistrabat hos HUR er stadig problematisk efter de nye regler om
elektroniske rejsekort. Ligeledes er kørsel for handicappede heller ikke
færdigbehandlet tilfredsstillende. Der arbejdes videre med sagerne.
Desuden var behandlet brev afsendt til 11 folketingsmedlemmer boende i
Frederiksborg amt vedr. husleje i ældre-/plejeboliger. Kun få har svaret, så
der vil blive rykket.
Amtsældrerådet ønsker oplysninger om husleje m.v. for borgere i disse
boliger, og om hvor mange der modtager ældrechecks.
Amtsældrerådet ønsker at vide, hvor stort rådighedsbeløbet er, når div.
tilskud er modtaget for borgere uden andre indtægter end folkepension i
amtets kommuner.
Der spørges også om rådighedsbeløbet bliver større eller mindre pr. person i
parforhold.
Skibbys Ældre- og Handicapråd kontakter Skole-, social- og
sundhedsforvaltningen' s
Preben Kristensen for svar enten skriftligt eller ved et snarligt rådsmøde.

7.

Nyt fra kassereren.
Regnskabet gennemgået.
Portoandele for ”Den grønne folder” modtaget, men mangler fra ÆldreSagen
og Selsø Menighedsråd, hvortil der rykkes.

8.

Evt.
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Klagerådets formand Annett påpegede vigtigheden i at suppleanter bliver
indkaldt ved fravær til klagerådsmøder, da rådet skal være fuldtalligt ved
afgørelser.
D et er medlemmerne, der selv skal sørge fo r suppleant til et indkaldt møde.

Der er modtaget indbydelse til indvielsen af Nordhøj 19.
Vedlægges dette referat.

9.

Næste møde.
Fredag d. 19. august kl. 9.30 Møde med andre ældreråd, Rådhuset,

mødelokale 3
Lise, Aage, Annett og Randi deltager
Onsdag d. 24. august kl. 14.30 Indvielse Omsorgscentret Nordhøj
(afbud Inge)
Torsdag d. 25. august kl. 19.15 Borgermøde (skildpadder m.v.) Skuldelev
Hallen
(Lise, Aage og Bent m.fl. ? deltager)
Tirsdag d. 30. august kl. 10.00 Rådsmøde, Nordhøj 4, mødelokale 5
Obs ! ændret dato
4. oktober kl. 10.00 Rådsmøde, Nordhøj 4, mødelokale 5
4. oktober kl.?
Kulturugearrangement med Lone Kuhlmann
1. november kl. 10.00 Rådsmøde, Nordhøj 4, mødelokale 5
6. december
?
?

