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Referat fra Ældre- og handicaprådets møde den 1. marts 2005
Nordhøj 4, mødelokale 5
Kl. 10.00-12.00

Sted :
Tidspunkt :
Til stede :

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

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

1.

Godkendelse af referat fra januar mødet.
Informationer v/ formanden.
Rapport fra dialogbaseret tilsyn.
Referat fra møde med andre ældreråd.
Form 87, tilskud m.v.
PR. året 2004.
Kulturuger 2005.
”Den grønne folder”.
Nyt fra Amtsældrerådet v/Aage Johannisson
Nyt fra kassereren.
Evt.
Næste møder.

Godkendelse af referat fra j anuar mødet.
Referater godkendt.

2.

Informationer v/ formanden.
Ved Rådets møde d. 7. juni 2005 vil Ældrechef Jette Bloch vise rundt på
Plej ecentret Nordhøj.
Sammenslutningen af Ældreråd i Danmark afholder konference d. 2. og 3.
maj 2005 på Nyborg Strand om kommunereformen.
Interesserede skal kontakte Rådets formand snarest for deltagelse.
Fra Sammenslutningen er modtaget nyhedsbreve. Disse blev runddelt.
Omsorgsorganisationemes Samråd i Frederiksborg Amt afholder møde d.
30. marts 2005 i Hillerød med emnet ”Hvad gør vi for de svageste ældre” .
Interesserede skal kontakte Rådets formand for deltagelse.
Bogen "Pensionist eller efterlønsmodtager 2005” modtaget.
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Der bestilles til interesserede.
Bladet "Førtidspensionisten” modtaget.
Formanden har haft henvendelse fra Skuldelev borgere vedr. sen udbringning
af den varme mad fra Nordhøj.
Økonomaen oplyser maden iflg. kontrakt skal udbringes mellem kl. 10 - 14.
Der har været afholdt brugertilfredshedsundersøgelse i december 2004 om
maden m.v. fra Nordhøjs køkken.
Rådet har modtaget resultatet, som gennemgående indeholder flere positive
end negative svar.
Socialchefen har sendt brev vedr. opfølgning af den vedtagne
handicappolitik.
Rådet vil foreslå møde d. 28. april 2005 kl. 10.00 (endeligt tidspunkt senere).
Der afholdes møde med Skole-, social- og sundhedsudvalget d. 24. maj 2005,
(tidspunkt senere).
Forslag til spørgsmål drøftes på næste rådsmøde.
Rådet har indkaldt Ældre- og handicaporganisationerne til møde i
Ældrecentret, Nyvej
d. 11. april 2005 kl. 10.00.
Afbud fra Gerda og Mona.
Forslag til emner, der kan drøftes med organisationerne fremlægges på næste
rådsmøde.
Hjemmesiden er nu ført ajour.
Rådet foreslår, den kun indeholder referater m.v. for det sidste år.
Den nye lokalavis Fjordbyerne vil gerne modtage Rådets referater for evt.
uddybning af emnerne.
Sundhedsbutikken er nedlagt gr. manglende henvendelser fra borgere, som
ikke stod i forhold til resurseforbruget fra Sundhedsafdelingen.
Rådet er ked af den er nedlagt, men ved ikke hvordan den kunne gøres mere
attraktiv måske ved lokale placeret på Nordhøj.
Det er godkendt i Byrådet d. 23. februar 2005, at der udarbejdes skrift om
Skibby kommune fra 1966 - 2006.

3.

Rapport fra dialogbaseret tilsyn.
Rapport fra tilsynet modtaget og udsendt til Rådets medlemmer.
Skole-, social og sundhedsudvalget har på møde d. 22. februar 2005
godkendt en strammere procedure for tilsynet, bl.a. skal den udarbejdede
tilsynsrapport til høring i Beboer- og pårørenderådet.
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4.

Referat fra møde med andre ældreråd.
Referat modtaget fra Jægerspris ældreråd og rundsendt.
Referatet kan evt. drøftes på næste rådsmøde.
Næste møde afholdes i Skibby, når der er mere viden om konsekvensen for
ældrerådene af kommunesammenlægningen.

5.

Form 87, tilskud m.v.
På Skole-, social- og sundhedsudvalgets møde d. 25. januar 2005 besluttede
udvalget afslag med øjeblikkelig virkning for videre tilskud til
pensionisternes brug af Form 87.
Rådet besluttede at betale kr. 2.000 for brug af centret i februar måned, og
Form 87 vil lade pensionisterne benytte centret for kr. 20 pr. gang i marts
måned.
I februar blev dannet foreningen "Pensionisternes Motionsklub”, hvorfra
blev afsendt protestskrivelse til Skole-, social- og sundhedsudvalget med 26
underskrifter.
Socialforvaltningen fremlagde forslag om tilskud på kr. 10.000 fra § 115
midlerne, hvilket blev afslået på Skole-, social- og sundhedsudvalgsmøde d.
22. februar 2005.
Der findes mulighed for midler i § 65 netop til dette formål, men Skibby
kommune bruger ikke denne § ved tildeling af midler.
Samtidig er der indgået pjece "Gang i ældre” til rundsendelse på rådhuset og
til udvalg. Den omhandler bl.a. vigtigheden af motion for ældre, og de
besparelser det på længere sigt kan give bl.a. indenfor hjemmeplejen.

6.

PR. året 2004.
Rådets formand og Annett udarbejder årsberetning.
Den udsendes til Rådets medlemmer før indrykning i lokalaviserne.

7.

Kulturuger 2005.
Der har været afholdt møder med Aftenskolen og Ældre Sagen, hvor
forskellige emner og prisniveau for underholdning har været diskuteret.
Rådet drøftede emnerne og fastlagde max. pris.
Der kan søges underskudsgaranti i Folkeoplysningsudvalget.
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Arrangementet afholdes i uge 40 i gymnastiksalen på Nyvej.
Else indkalder til et afklarende møde med Aftensskolen og ÆldreSagen.

8.

”Den grønne folder”.
Socialchefen har foreslået folderen i år trykkes i et passende antal, der efter
annoncering i Kommuneinformation, udlægges forskellige strategiske steder
i kommunen.
Rådet vil meget gerne den udsendes til alle over 60 år og til
førtidspensionister.
Socialforvaltningen har efterfølgende lovet at undersøge muligheden for
dette.
Rådet indkalder til planlæggende møde d. 1. april 2004 kl. 12.00 på Nyvej
for de indrykkende foreninger/råd.

9.

Nyt fra Amtsældrerådet v/ Aage Johannisson.
Ved repræsentantskabsmøde d. 17. marts 2005 vil Vagn Nielsen fortælle om
forsøg indenfor hjemmeplejen.
Aage og evt. Lise deltager.
Der skal vælges 4 medlemmer til forretningsudvalget.
Den tidligere omtalte bog "Mindernes Bro” vil blive præsenteret ombord på
færge mellem Sverige og Danmark d. 11. maj 2005.
Der planlægges etableret hospice i Frederiksværk for 12 patienter.
Projektet i Hillerød blev aflyst.

10.

Nyt fra kassereren.
Årsregnskab 2004 fremlagt Skole-, social- og sundhedsudvalget i februar for
godkendelse.

11.

Det nye regnskab gennemgået.
Evt.
Behandlet under andre pkt.

12.

Næste møder.
Tirsdag

torsdag

5. april 2005 kl. 10.00, rådsmøde, mødelokale 5, Nordhøj 4
11. april - - - møde ældre- og
handi caporgani sati oneme,
Ældrecentret, Nyvej
28. april
- - ? møde om handicappolitik, rådhuset
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tirsdag

3. maj
24. maj
sundhedsudvalg,
7. juni

- kl. 10.00, rådsmøde, mødelokale 5, Nordhøj 4
- ? møde med Skole-, social- og
rådhuset
- kl. 10.00, rådsmøde med ældrechef Jette Bloch,
mødelokale 5, Nordhøj 4

