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Referat fra Ældre- og handicaprådets møde den 3. maj 2005
Sted :
Tidspunkt:

Nordhøj 4, mødelokale 5
Kl. 10.00 - 12.15

Til stede :

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

Dagsorden :
1. Godkendelse af referat fra april mødet.
2. Informationer ved formanden.
3. Forslag til emner til møde med Skole-, social- og sundhedsudvalget
d. 24. maj 2005.
4. ”Den grønne folder”
5. Handicappolitik
6.
Nyt fra Amtsældrerådet v/Aage Johannisson.
7. Nyt fra kassereren.
8. Evt.

1.

Godkendelse af referat fra april mødet.
Referat godkendt.

2.

Informationer ved formanden.
Sammenslutningen af Ældreråd i Danmark har sendt Nyhedsbrev.
Dette blev runddelt
Vedr. referat fra fællesmøde med ældre- og handicaporganisationerne d.
11.04.2005,
bør mange af de fremførte emner tages op med Skole-, social- og
sundhedsudvalget på møde den 24.05.2005.
Rådet kan derefter arbejde videre med dem.
Forslag til Budget 2006 modtaget. Ønskede ændringer skal være indsendt
Skole-, social- og sundhedsforvaltningen senest d. 11.05.2005.
Kassereren gennemgår materialet.
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Embedslægen har aflagt besøg på Nordhøj, og fundet forholdene
tilfredsstillende.
Klagerådets vedtægter revideret og godkendt af Skole-, social- og
sundhedsudvalget.
Klagerådets medlemmer har modtaget dem, og de bliver tilsendt Rådets
medlemmer, når de er underskrevet og kopieret.
Pensionisternes Motionsforening har sendt brev om opfølgning af
foreningens arbejde.
Emnet ønskes taget op ved Kulturugernes møde d. 12.05.2005 kl. 16.00 på
Rådhuset.
Aage Johannisson deltager i dette møde i stedet for Else Flensted, og vil
fremlægge Rådets syn på motionsforeningens videre arbejde.
Kulturugemes tema er i år H.C. Andersen, og Rådets arrangement er som
tidligere nævnt fastlagt til 04.10.2005. Aage Johannisson korrigerer evt. fejl
om andre planlagte arrangementer af Rådet.

3.

Forslag til emner til møde med Skole-, social- og sundhedsudvalget d.
24.05.2005.
Formanden sender brev til Skole-, social- og sundhedsudvalget med emner
Rådet bl.a. ønsker taget op på mødet.
Kopi af brevet vedlægges dette referat.
Vedr. Petanquebaner vil Aage Johannisson søge oplysninger om evt. bane(r)
ved Form 87.
Vedr. vejbump m.v. ønskes der deltagelse fra Teknisk forvaltning og evt. fra
behandlergruppen (fysio- el. ergoterapeut) for at belyse og forklare emnet
ved det næste planlagte møde med organisationerne i oktober 2005.
Vedr. madudbringning vil Aage Johannisson vil undersøge forholdene i
sammenlægningskommunerne ved næste Amtsældreråds møde.
Vedr. ændringer i taksterne for handicapkørsel har Amtsældrerådet søgt
oplysninger, og det er oplyst at handicaporganisationerne (DSI) kontakter
HUR.
Emnet tages op igen i Amtsældrerådets forretningsudvalg.

4.

”Den grønne folder”.
Folderen er nu færdigredigeret og klar til kopiering.
Gr. problemer med kopiering på Rådhusets nye kopimaskine, forventes alle
sider i folderen trykt på grønt papir.
Alle grupper må hjælpe med påsætning af labels til forsendelse. Herom

senere.
5.

Handicappolitik.
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Der har været afholdt møde vedr. status på om den vedtagne handicappolitik
af 17.12.2003 med repræsentanter fra forvaltninger og fra Ældre- og
Handicaprådet.
Socialchefen havde udarbejdet et godt og stort oplæg til opfølgning på
politikken. Dette var gennemgået og drøftet på mødet.
Kopi af materialet vedlægges dette referat, og en evt. revideret udgave
tilsendes Rådets medlemmer.

6.

Nyt fra Amtsældrerådet v/ Aage Johannisson.
Forslag til Regionsplan drøftet af Amtsældrerådet, (bolig,
befordringsmuligheder/ infrastruktur og detailhandel).

7.

Nyt fra kassereren.
Regnskabet gennemgået.

8.

Evt.
Behandlet under andre punkter.

9.

Næste møde.
Torsdag d. 12. maj 2005 kl. 16.00 møde om Kulturuger og Pensionisternes
Motionsforening, Rådhuset. Aage deltager
+?

Tirsdag d. 24. maj 2005 kl. 8.00 møde med Skole-, social- og
sundhedsudvalget,
Rådhuset, husk evt. afbud.
7. juni - - 10,00 rådsmøde med ældrechef Nordhøj 4,
mødelokale 5
(forlænget møde)

Tirsdag d. 4. oktober 2005 kl. ?
Kuhlmann

Kulturugearrangement med Lone

