Ørbækvej 100
5220 Odense SØ
Tlf. 6551 3105
Email: chb@odense.dk

________________________________________________________________________________

Referat af møde i Ældrerådet
Torsdag d. 22. februar 2018
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Deltagere:
Anette Thysen, Bjarne Hilmersson, Dagmar Andersen, Ester Thomsen, Helle Oldefar,
Ib Ketelsen, Jan Radoor, Johnny Rasmussen, Karen Ulletved, Kurt Kjerrumgaard,
Lars Thrysøe, Lisbeth Lykkegaard, Lise Witved, Merete Helgens.
Afbud:
Ann Svarer
Lene Noer (konsulent)
Bemærkning:
Lars Thrysøe, Anette Thysen, Ib Ketelsen og Helle Oldefar deltog ikke i hele mødet.
Sekretær:
Charlotte Bækholm

1. Godkendelse af dagsorden:
Godkendt.
Tilføjelse af pkt.1a: Godkendelse af referat fra d. 24/1 2018.

1a. Godkendelse af referat fra møde d. 24/1 2018:
Godkendt.

2. Orientering fra FU:
FU har afholdt et par arbejdsmøder, hvor værdigrundlag, forretningsorden og arbejdsgrupper blev
drøftet (se pkt. 3-4-5, der tager afsæt i drøftelser på Intro-seminaret).

3. Drøftelse og stillingtagen til værdigrundlag for Ældrerådet /v. Helle Oldefar:
FUs forslag fremlægges. Forslaget drøftes og godkendes efter tilretning.
Bilag vedlagt.

4. Drøftelse og stillingtagen til Ældrerådets arbejdsstruktur i permanente arbejdsgrupper
/v. Lisbeth Lykkegaard:
FUs forslag fremlægges. Forslaget drøftes og godkendes med enkelte ændringer.
Navne på tovholdere i de enkelte arbejdsgrupper sendes til formanden.
Bilag vedlagt.

5. Drøftelse og stillingtagen til Ældrerådets forretningsorden /v. Dagmar Andersen:
FUs forslag fremlægges. Forslaget drøftes og godkendes efter tilretning.
Bilag vedlagt.
Vedr. §9 / stemmelighed:
Bjarne Hilmersson og Jan Radoor ønsker ført til referat, at de ikke er enige i, at formandens stemme
er afgørende ved stemmelighed.

6. Valg af 2 repræsentanter til Regionsældrerådets møde d. 28/2 2018:
Merete Helgens ønsker at fortsætte som den ene af Ældrerådets repræsentanter i Regionsældrerådet.
Merete Helgens fortæller om det tidligere arbejde i rådet og samarbejdet med Region Syddanmark.
Der afholdes møde d. 28/2 2018 – Merete Helgens og Dagmar Andersen deltager.

7. Ældrerådets deltagelse i hhv. møde og konference i maj 2018 /v. Dagmar Andersen:
Danske Ældreråd afholder repræsentantskabsmøde d. 7/5 og konference d. 8/5.
Ældrerådet beslutter, at alle har mulighed for at deltage på begge dage.
Deadline for tilmelding er d. 26/3 2018. Tilmeldingsliste sendes rundt på næste ældrerådsmøde og
der foretages derefter samlet tilmelding.

8. Samarbejdsaftaler:
Johnny Rasmussen tilretter samarbejdsaftalerne og sender udkast til de respektive forvaltninger.

9. Udpegning af medlem til bestyrelsen for Lokalcenter Rosengård:
Ib Ketelsen fortæller om bestyrelsesarbejdet på Lokalcenter Rosengård, hvor der bl.a. afholdes 4
bestyrelsesmøder årligt. Iflg. plejecenterets vedtægter har Ældrerådet en bestyrelsespost.
Merete Helgens påpeger, at plejecenteret ikke kan pålægge Ældrerådet at udpege et medlem. Hvis
Ældrerådet er repræsenteret i bestyrelsen, bør rådet også være repræsenteret i bestyrelserne på de
øvrige selvejende plejecentre. Lise Witved bemærker, at Ældrerådet ikke kan pålægges at udpege et
bestyrelsesmedlem, Ældrerådet skal ikke være i bestyrelsen, så længe rådet ikke har repræsentation
på kommunale plejecentre.
Ældrerådet ønsker ikke umiddelbart at imødekomme anmodningen. Ældrerådet anmoder om at få
vedtægterne tilsendt og vil herefter undersøge, om det kan pålægges en bestyrelsespost.
Ib Ketelsen erklærede sig inhabil og deltog derfor ikke i sagens behandling og beslutning.
Punktet udsættes til næste møde.

10. Høringssvar – ”Drøftelse af fordeling af midler til hjemmepleje og plejecentre”:
Udvalgssagen forventes at blive behandlet af Ældre- og Handicapudvalget d. 27/2 2018.
Fristen for afgivelse af høringssvar er d. 26/2 2018 kl. 12.00 til: kst@odense.dk.
Ældrerådet drøfter forvaltningens oplæg og beslutter, at Dagmar Andersen udarbejder og afgiver
høringssvar på Ældrerådets vegne ift. fordeling af puljemidler til: 1) de udekørende grupper eller 2)
til plejecentre og udekørende grupper. Forslag 2 blev besluttet med en stemmes flertal.

11. Orientering og meddelelser:
Johnny Rasmussen:
• Skal til møde med rådmand Søren Windell tirsdag d. 27/2 2018.
• Ældrerådet har modtaget henvendelse fra en borger, har kvitteret for modtagelsen.
• Kursus d. 5/3 2018 i Middelfart, deltagere:
Helle Oldefar, Bjarne Hilmersson, Ester Thomsen, Merete Helgens, Lise Witved,
Anette Thysen, Johnny Rasmussen og Dagmar Andersen.
• Møde i Danske Ældreråd d. 3/4 2018, deltagere:
Johnny Rasmussen og Dagmar Andersen.
• Kursus i Allerød d. 26/2 2018 vedr. Retsgrundlag og Arbejdsopgaver, deltager:
Lisbeth Lykkegaard.
• Arbejdsgruppe - Geriatrisk Afdeling, OUH, deltager:
Lisbeth Lykkegaard.
• Hele Ældrerådet er inviteret til generalforsamling i Seniorhuset.
• Lise Witved og Johnny Rasmussen er inviteret til møde med FynBus d. 1/3 2018.
• Ældrerådet er inviteret til indvielse af den nye spisestue på Havebæk Plejecenter.
• Budgetmøde d. 1/3 2018, mødet afholdes på Ørbækvej 100.
Merete Helgens:
Der er mange puljer at søge i foråret 2018, Ældrerådet anbefaler forvaltningen at søge.

12. Eventuelt:
Forslag om fast punkt på dagsordenen: ”Evaluering af mødet”.

