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Referat fra Ældre- og handicaprådets møde den 5. april 2005
Ældre- og Handicaprådet
Skibby Kommune
Referat fra Ældre-og Handicaprådet's møde den 5. april 2005.

Sted : Nordhøj 4, mødelokale 5
Tidspunkt : Kl. 10.00-12.00
Til stede : Lise Lotte Due
Aage Johannisson
Bent Skov Jensen
Else Flensted
Annett Hjulgaard
Inge Christensen
Randi M.-L. Jensen (Handicaprådet)
Gerda Timm (Suppleant Handicaprådet)
Afbud fra : Suppleant: Mona Jørgensen
Dagsorden :
1. Godkendelse af referat fra marts mødet.
2. Informationer v/ formanden.
3. Virksomhedsplan 2005.
4. Pensionisternes motionsforening i Skibby.
5. Forslag til spørgsmål til møde med Skole-, social- og sundhedsudvalget d.
24.5.2005.
6. Forslag til emner til møde med ældre- og handicaporganisationerne d.
11.4.2005.
7. Kulturuger 2005.
8. ”Den grønne folder”.
9. Opsamling af materiale til årsberetning 2005.
10. Nyt fra Amtsældrerådet v/Aage Johannisson.
11. Nyt fra kassereren.
12. Evt.
13. Næste møder.
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1. Godkendelse af referat fra marts mødet.

Referat godkendt.

2. Informationer v/ formanden.
Skole-, social- og sundhedsudvalget har meddelt Pensionistforeningen, at der ikke gives
tilskud til Løvspringsturen.
Dato for møde vedr. opfølgning af handicappolitikken bliver d. 21.04.2005 kl. 10.00 på
Rådhuset mødelokale 1 i kæ Ideren.
Else og Mona melder afbud.
Omsorgsorganisationernes samråd har sendt meddelelse om at bisidderordning forsøges
oprettet i Frederiksborg Amt.
Interesserede vil blive uddannet ved kurser.
Formanden indhenter flere oplysninger.
Omsorgsorganisationernes samråd har indbudt til kursus om demens.
Sammenslutningen af Ældreråd arbejder på, om siddende rå ;d kan blive siddende til
kommunesammenlægningen 2007.
Alle i Skibby ældre- og handicapråd vil gerne fortsætte.
3. Virksomhedsplan 2005.
Der er modtaget Virksomhedsplan 2005 d. 17.03.2005. Rådet havde ingen mulighed for
at svare - bl.a. gr. påsken - som ønsket inden fristens udløb, og Skole-, social- og
sundhedsudvalgets behandling/godkendelse d. 29.03.2005.
Formanden har læst Virksomhedsplanen.

4.

Pensionisternes motionsforening i Skibby.

Efter forhandling mellem Skibby kommune (personalechef og borgmester) og Bente i
Form 87 er det nu besluttet at pensionister kan træne for 20,- kr. pr. gang ved et
medlemskab i motionsforeningen til kr. 50,- årligt.
Dette besluttet til kommunesammenlægningen.
5. Forslag til spørgsmål til møde med Skole-, social og sundhedsudvalget d.
24.5.2005.
Rådet venter med at samle spørgsmål til efter mødet med organisationerne d. 11.4.2005.
Emnet tages op på næste rådsmøde.
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Forslag til emner til møde med ældre- og handicaporganisationerne d. 11.4.2005.

Der er udtrykt ønske om at få mere viden om §115 midlers fordeling.
Kirsten Nørskov fra socialforvaltningen vil deltage og forklare om dette.
Pensionistforeningen har fremsendt liste med spørgsmål/emner.
Er uddelt til Rådets medlemmer.

7. Kulturuger 2005.
Det er besluttet, at Lone Kuhlmann skal holde foredrag d. 4.10.2005 kl. 19.30.
Emne og sted for arrangement vil komme senere.
Der undersøges om underskudsgaranti, og entreen fastlægges til kr. 40,- eller 50,-.
Der skal gøres et stort PR for arrangementet for at dække udgifterne.
Der afholdes evalueringsmøde for Kulturuger 2004 samt planlæ gningsmøde for 2005 d
7.4.2005, og Kulturuger 2005 er planlagt til afholdelse i ugerne 38 -43.
8. ”Den grønne folder”.
Grupperne har været samlet til formøde.
Folderen vil i år blive udsendt til alle pensionister og efterlø nner samt personer, der bliver
60 år før 1.4.2005. Dog kun é ;n pr.husstand.
9. Opsamling af materiale til årsberetning 2005.
For bedre opsamling af materiale til årsberetning 2005 vil Rådet fremover samle materiale
hvert kvartal.
1 1. kvartal er arbejdet med :
Møde med andre ældreråd i sammenlægningskommunerne
Pensionisternes motionsforening i Skibby
Tilrettelæggelse af Kulturuger 2005
Den grønne folder

10. Nyt fra Amtsældrerådet v/ Aage Johannisson.
Der har været afholdt repræsentantskabsmøde d. 17.3.2005 med indlæg af 2
foredragsholdere.
Kopi af indlæggene vedlægges dette referat.
Der er intet ældreråd i Frederikssund. Der skrives til kommunalbestyrelsen om
lovgivningen omkring ældreråd.
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Problematikken omkring regionsældreråd drøftet, og tages op nærmere
kommunalreformen.
Div. andre emner drøftet, bl.a. hospices.
Medlem havde klaget over trafikudvalgets arbejde, men det er kommuner og amter der
skal forhandle og betale for merdrift hos HUR.
Plejeboliger er blevet for dyre. Der er i nogle kommuner et meget lille beløb tilbage af en
pension, når de faste udgifter er dæ kkede.
Valg til forretningsudvalget afholdt.
Gerda Timm spurgte, om der vil ske ændringer i handicapkørslen pr. 1.10.2005 el.
1.04.2006.
De varslede ændringer vil give store forringelser for handicappede og bl.a. en
egenbetaling for kørsel udover 10 km.
Emnet skal tages op ved mødet om opfølgning på handicappolitikken d. 21.4.2005.
11. Nyt fra kassereren.
Kassereren gennemgik nye udgifter vedr. medlemmers kørsel til kurser og møder.
Prisen for forplejning til Rådet (kaffe m.v.) undersøges i Æ ldreservice.
(Fakturaen dækkede 2 månedsmøder).
12. Evt.

Behandlet under andre pkt.
12. Næste møder.

Tirsdag 11. april 2005 kl. 10.00 møde ældre- og handicaporganisationerne,
Ældrecentret, Nyvej
torsdag 21. april - kl. 10.00 møde om handicappolitik, rådhuset
afbud : Mona
Else
tirsdag 3. maj - kl. 10.00, rådsmøde, mø delokale 5, Nordhøj 4
afbud : Gerda
- 24. maj - - ? møde med Skole-, social- og sundhedsudvalg,
rådhuset
- 7. juni - kl. 10.00, rå dsmøde med ældrechef Jette Bloch,
mødelokale 5, Nordhøj 4

