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Referat fra Ældre- og handicaprådets møde den 1. november
2005

Sted :
Tidspunkt:

Nordhøj 4, mødelokale 5
Kl. 10.00 - 11.30

Til stede :

Lise Lotte Due
Aage Johannisson
Annett Hjulgaard
Else Flensted
Inge Christensen
Suppleant: Mona Jørgensen
Randi M.-L. Jensen (Handicaprådet)
Gerda Timm (Suppleant Handicaprådet)
Afbud fra : Bent Skov Jensen
Dagsorden :
1. Godkendelse af referat fra 27. september mødet.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Informationer ved formanden.
Valg 2005.
Møde med ældreorganisationerne d. 17.10.2005.
Opsamling af materiale til årsberetning 2005.
Nyt fra Amtsældrerådet v/Aage Johannisson.
Nyt fra kassereren.
Evt.

1. Godkendelse af referat fra 27. september mødet.
Referat godkendt.

2.

Informationer ved formanden.
Sammenslutningen af ældreråd i Danmarks nyhedsbrev nr. 5 runddelt.
ÆldreSagens temablad Demens modtaget, kan lånes hos Rådets formand.
Bekendtgørelse fra Frederikssund kommune om byudviklingen Ny by St.
Rørbæk modtaget.
Indstilling om budgetforslag 2006 og budgetoverslag 2007-2009 modtaget.
Kassereren modtager dette til gennemsyn.
Taxakørsel vedr. handicappede er nu arrangeret efter Venslev taxas ophør.
Klagesag behandlet i Klagerådet. Der er ca. 30 personer visiteret til
indkøbsydelsen.
Ordningen med Kwik Spar fungerer til 31.12.2006.
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Der uddeles 500 mill. kr. i 2006 til ældreområdet, deraf modtager Skibby
Kommune
kr. 624.000.
De første år, hvor disse penge blev givet til ældreområdet, gik de til
etablering af administrationen ved den valgfri ordning afhjælp.
Rådets medlemmer mener, ældrerådene burde gå sammen om at få pengene
øremærket til ældreområdet.

3.

Valg 2005.
Valgmateriale med stemmeseddel bliver udsendt i denne uge.
Der indrykkes annonce i Lokalavisen i næste uge.

4.

Møde med ældreorganisationerne d. 17.10.2005.
Kommunaldirektør Lisbeth Lemmich indledte mødet med bl.a. at fortælle
om kommunesammenlægningen.
Derefter var en livlig debat med de 15 mødte fra ældre- og
handicaporganisationerne, hvor bl.a. problemer med knallertkørsel i og
omkring Bymidten blev nævnt.
Der skrives til Politimesteren i Frederikssund.
Der var klager over kørsel med Frederikssund taxa med ældre og
handicappede til og fra bl.a. Dag- og træningscentret.
Der skrives til Ældreservice.
Der blev klaget over fortove og over knallert-/cykelkørsel på dem omkring
Netto.
Da det blev oplyst, der skal ombygges ved Netto, vil Rådet afvente dette,
men det påtales for M&T udvalget, at der mangler afmærkninger for
parkering, og der ønskes en lettere adgang til Bymidtens parkering for
gående.
Rådets formand lovede at gennemgå referater fra årets møder med ældre- og
handicaporganisationerne og besvare de stillede spørgsmål evt. efter videre
undersøgelse de relevante steder.
Referat fra mødet sendt til deltagere samt til Rådets medlemmer.

5.

Opsamling af materiale til årsberetning 2005.
1 1. og 2. kvartal er arbejdet med :
• Møde med andre ældreråd i
sammenlægningskommunerne
• Pensionisternes motionsforening i Skibby
• Tilrettelæggelse af Kulturuger 2005
• Den grønne folder
•

Fra møde med Skole-, social- og sundhedsudvalget i
maj, blev afgivet svar på spørgsmål fra de andre ældre-
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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

Udover der er arbejdet videre med ovennævnte punkter er desuden for 3.
kvartal :
• Kulturugearrangement afholdt
• 2. møde i 2005 med ældre- og
handicaporganisationerne i Skibby
• Deltagelse i borgermøde om vejbump
• Deltagelse i uanmeldt besøg på Nordhøj
• Forberedelse af valg til sammenlægningsældrerådet
der afholdes og optælles medio november måned.
• Deltagelse i indvielsen af Nordhøj 19

6.

Nyt fra Amtsældrerådet v/ Aage Johannisson.
Aage Johannisson refererede fra møde d. 19.9.2005.
Hospice Arresødal fungerer nu. Har fået ny formand (Palle Simonsen).
I forbindelse med nye og højere takster for handicapkørsel pr. 1.1.2006, vil
spærretiden om eftermiddagen ophøre.
Amtsborgmester Jørgen Christensen havde fortalt om den nye region f.eks.
at sundhedscentre og HUR trafik overgår til kommunerne, og at andre
emner overgår til regionerne.
Ældre- og Handicaprådet må tage disse emner samt den forventede
nedlæggelse af posthuse op i 2006.
Det nuværende amtsældreråd skal fungere til 31.12.2006.
Rådets medlemmer ønskede oplyst, hvilken hjælp ældre kan få f.eks. til
hjælp med betalinger, bankbesøg m.v.
Svaret er givet fra Ældreservices visitator Gitte 0. Larsen der har oplyst, at
man helst vil have pårørende til at ordne dette, men Ældreservice kan
visitere de allersvageste til én gang mdl. personalehjælp til bank og
posthus.
For demente er det dementstøtteteamet der ledsager de demente.

7.

Nyt fra kassereren.

8.

Intet gr. kassererens fravær.
Evt.
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Rådets formand rettede tak til Else Flensted for det store arbejde der var
udført omkring det vellykkede kulturugerarrangement.
Regnskab for arrangementet er ikke modtaget af Ældrerådet.
Det dialogbaserede tilsyn på Nordhøj, som Rådets formand deltog i, var
forberedt med spørgsmål til brugerne.
Beboer- og pårørenderådet var med til formøde, hvor 3 - 4 af personalet
også deltog som "lyttere”.
Madkvalitet og rengøring på Nordhøj blev omtalt på mødet. Der bliver
oprettet et madudvalg for beboerne.
Rådets formand fortalte fra sit besøg hos borger.
Der afventes referat fra tilsynet.

9.

Næste møde.
Tirsdag d. 6. december 2005 kl. 16.00, Nordhøj 4, Mødelokale 5.

