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Referat fra Ældre- og handicaprådets møde den 30. august 2005
Nordhøj 4, mødelokale 5
Kl. 10.00-11.30

Sted :
Tidspunkt :
Til stede :

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

1.

Godkendelse af referat fra 2. august mødet.
Informationer ved formanden.
Referat fra samarbejdsmøde med de andre ældreråd i storkommunen.
Valg 2005.
Kulturuger 2005.
Nyt fra Amtsældrerådet v/Aage Johannisson.
Nyt fra kassereren.
Evt.

Godkendelse af referat fra 2. august mødet.
Referat godkendt.
Randi har læst materialet om handicappolitik. Der sker visse ændringer fra
2007, men ellers intet nyt.

2.

Informationer ved formanden.
Indvielsen af Nordvænget 19 i sidste uge var pæn, men Rådet undres over så
få beboere, der var kommet /hjulpet til at deltage i indvielsen.
Det dialogbaserede tilsyn på Nordhøj skal foregå den. 26. oktober 2005 kl.
14.30
med deltagelse af repræsentant fra Rådet.
Der er etableret Bruger- og pårørenderåd på Nordhøj. Første møde primo
september 2005.
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Madudbringningen, der foretages af Trasbo, vil blive udvidet med U tm.
daglig, dvs. ml. kl. 9.30 - 14.00, idet der er kommet flere brugere, der bor i
yderområder (sommerhuse).
Det var ønskeligt med 2 biler til udbringning, men dette er for dyrt.
Håb om at storkommunen kan give bedre leveringstidspunkter.
Vedr. handicapkørsel er der indgået aftale med Dito/Torkildstrup bus A/S om
handicapkørsel til og fra Dag- og Træningscentret på samme vilkår som
Venslev taxa har foretaget denne kørsel til firmaets ophør pr. 01.08.2005.
Der er sendt brev til visiterede borgere vedr. liftkørsel til egen læge og
speciallæge gr. Venslev taxas ophør.
Kørslen er i øjeblikket i licitation, men indtil anden vognmand med liftbus
har fået denne kørsel, er der ingen liftbus til læger udenfor Skibby kommune.
HUR kører i Skibby for visiterede borgere indtil samarbejde med nyt
taxaselskab med liftbus er indgået.
Rådet skriver til Dag- og træningscentrets visitator med forespørgsel, hvorfor
der ikke er indgået ny aftale i tide.
Kopi af brevet vedlægges dette referat.
Vedr. vedtægtsændringer om valg til Rådet, er dette ikke nødvendigt, da
Folketinget har vedtaget de nuværende ældreråd bliver siddende til 2007.
Projektgruppen Ældre og Sundhed har indkaldt de 4 ældrerådsformænd til
møde på Nordhøj d. 06.09.05 vedr. valg m.m.
Desuden har gruppen fremsendt brev om deres arbejde i de 4 kommuner
samt en tidsplan for valg til Ældreråd 2007.
Klagerådets vedtægter er godkendt af Skole-, social- og
sundhedsforvaltningen.
Rapport fra Embedslægens tilsyn på Nordhøj før sommerferien taget til
efterretning af
Skole-, social- og sundhedsforvaltningen.
Sammenlægningsældrerådets arbejde og høringssvaret vedr. valg skal
behandles i
Skole-, social- og sundhedsudvalget d. 30.08.2005.
Der afholdes møde om "vejbump” d. 30.08.2005 i Skuldelev.
Flere af Rådets medlemmer deltager.

3.

Der er modtaget svarbrev fra Skole-, social- og sundhedsforvaltningen vedr.
rådighedsbeløb for borgere i kommunale pleje- og ældreboliger uden anden
indtægt end pension.
Rådet mener, der mangler at blive fratrukket skat i det tilbageværende beløb
for enlige pensionister, og ønsker at få uddybet svarbrevets indhold evt. ved
møde med ældreorganisationerne.
Referat fra samarbejdsmøde med de andre ældreråd i storkommunen.
Det udsendte referat fra mødet omtalt.
Referatet indsættes på Rådets hjemmeside.
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Det udfærdigede høringssvar vedr. valg 2005 med de 4 formænds
underskrifter blev efter mødet sendt til de 4 kommuners socialforvaltninger
vedlagt udkast til vedtægter, men det er op til politikerne at fastlægge
valgform m.v.

4.

Valg 2005.
Fra Skibby kommune skal vælges 2 personer til rådet + 2 suppleanter alle
over 60 år.
Før valget skal afholdes opstillingsmøde d. 18. oktober 20005 i alle 4
kommuner.
Vedr. Handicapråd spørger Rådets formand Projektgruppen Ældre og
Sundhed om valg m.v. til det.

5.

Kulturuger 2005.
Aftenskolen har fremsendt brev med regningsopstilling for arrangementet
med Lone Kuhlmann samt forslag til indrykning i lokalaviser.
Materialet samt praktiske ting for arrangementet drøftet.
Else kontakter Aftenskolen om annoncering, (uge 37 + 39) og andre
praktiske ting, bl.a. vil Mona, Lise og Else evt. bage kage for salg. Else
vender tilbage
Der er givet tilsagn om underskudsgaranti.
Folderen om Kulturuger 2005 udsendes snart, og både Ældre Sagen samt
Aftenskolen har i deres programmer for 2005 nævnt arangementet.

6.

Nyt fra Amtsældrerådet v/ Aage Johannisson.
Intet nyt.

7.

Nyt fra kassereren.
Regnskabet gennemgået. Alle portopenge for ”Den grønne folder” modtaget.

8.

Evt.
Der indkaldes til møde med alle ældre- og handicaporganisationerne i
Skibby
tirsdag d. 17. oktober 2005 kl. 10.00 i Ældrecentret, Nyvej.
Kopi af invitationen vedlægges dette referat.
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Næste møde.
Tirsdag d. 27. september 2005 kl. 10.00 Rådsmøde, Nordhøj 4, mødelokale
5
d. 4. oktober 2005
Kuhlmann,
Mandag d. 17. oktober 2005
handiaporg.
Tirsdag d. 18. oktober 2005
Tirsdag d. 1. november 2005
5
d. 6. december 2005

Obs ! ændret dato
kl. 19.30 Arrangement med Lone
Fritidscentret Nyvej
kl. 10.00 Møde med ældre- og
Ældrecentret, Nyvej
kl. ?
Opstillingsmøde til valg
Sted?
kl. 10.00 Rådsmøde, Nordhøj 4, mødelokale
kl. ?

Julemøde

?

