Ørbækvej 100
5220 Odense SØ
Tlf. 6551 3207
Email: lno@odense.dk

________________________________________________________________________________

Referat af møde i Ældrerådet
torsdag d. 31. januar 2019, kl. 14.00 – 17.00
------------------------------------------------------------------------------------------------------Afbud fra:
Lise Witved, Uffe Clausen, Helle Oldefar og Marianne Bisgaard.

------------------------------------------------------------------------------------------------------Da der var afbud fra Marianne Bisgaard udsættes punktet om diæter/kørsel til mødet i februar.
Dagmar beder om at få præciseret i bilaget, hvordan der skal anmodes om diæt/kørsel. Er det én
gang for alle – eller til hvert møde. Marianne tager svar med på dette til mødet.

1. Godkendelse af dagsorden.

Bjarne Hilmersson ønsker tillæg til pkt. 7 vedrørende præcisering af syv-by-samarbejdet og
deltagerkredsen fra Odense Ældreråd. Punktet er indeholdt i teksten til pkt. 7.
Ellers godkendt.
2. Godkendelse af referat fra Ældrerådsmøde d. 13. december 2018 .

Pkt. 2:
Hvordan skal det tolkes, at Merete Helgens ikke kan godkende referat p.g.a. pkt. 7 vedr. budget:
Da et flertal i Ældrerådet godkendte det, sættes punktet ikke på igen.
Pkt. 4:
Har vi en gældende Forretningsorden?
Den er godkendt og gældende. Den kan ændres ved behov.
Pkt. 6:
Der spørges til, hvordan det skal forstås, at Ældrerådet bestemmer, hvad der skal ligge på
hjemmesiden. Svaret er, at Ældrerådet skal kunne stå inde for de oplysninger, der ligger der.
Der var enighed om, at PR-gruppen kommer med oplæg til procedure på kommende møde.
Herefter godkendt.
Drøftelses- og beslutningspunkter
3. Valg af 1 medlem til forretningsudvalget.

Kandidater opstilles på mødet.
Der skal vælges nyt medlem til FU, da Lisbeth Lykkegaard har besluttet at udtræde.
Dagmar Andersen har inden dette møde spurgt Uffe Clausen, om han kunne have interesse i at
stille op. Det ønskede han ikke.

Anette Thysen stiller sig som den eneste til rådighed, og indtræder i FU.
4. Ældrerådsmedlemmers deltagelse i møder og kurser.

I henhold til vedtagne budget for 2019 aftales medlemmernes mulighed for deltagelse.
Bilag 4: Ældrerådsmedlemmers deltagelse i møder og kurser.
Punktet blev drøftet.
Ældrerådet støtter deltagelse i ønskede møder/kurser, så længe der er budget til det. Skulle dette
vise sig at blive opbrugt, tages der stilling til, hvad der så gøres.
Det har ikke tidligere været en udfordring at holde budgettet, og der har aldrig været deltagelse
udover 8 personer til samme arrangement.
7-by-møde:
Kun 5 kan deltage i 7-by-mødet, som er den 9. maj 2019 i Esbjerg. Dagsorden er endnu ikke
udsendt. Formand eller næstformand og et FU-medlem er p.t. faste deltagere.
Et flertal i Ældrerådet besluttede, at samme deltagerkreds som ovenfor er faste deltagere, og at
medlemmer der ikke tidligere har deltaget, skal have fortrinsret frem for andre ved lodtrækning.
Danske Ældreråds repræsentantskab og konference i Nyborg.
Der er åbnet for tilmelding. Hver især tilmelder sig. Stemmebærer besluttes på kommende
ældrerådsmøde ligesom deltagelse i seminarer afstemmes, så ikke alle deltager i det samme.
5. Hjemmeside

Drøftelse af Odense Kommunes bud på ny hjemmeside og valg af leverandør.
Drøftelse og beslutning i forhold til databeskyttelsesloven – billeder og kontaktoplysninger.
Bilag 5: Orientering om hjemmeside.
Kurt Kjerrumgaard orienterede om arbejdet med hjemmesiden.
Odense Kommune har tilbudt at oprette ældrerådets hjemmeside, som et multisite under
Odense.dk - plus sikre support og sikkerhed i hverdagen. Ældrerådets webmaster vil ved denne
løsning skulle håndtere hjemmesiden i det daglige, men kan ved brug for support, kontakte
enten Mette Vinum eller Lene Noer.
Ældrerådet er enige om, at sige ja tak til ovenstående tilbud. Hjemmesiden vil formentlig først
være klar fra marts 2019. Mette Vinum fra kommunikation i ÆHF bliver ansvarlig. Hun
tilbydes at deltage i et kommende Ældrerådsmøde.
Persondataloven blev drøftet. Hvilke oplysninger ønsker man tilgængelig om sig selv på siden.
Ældrerådet enedes om nedenstående oplysninger:
Formand og næstformand – billede, mailadr. og tlf.nr.
Øvrige medlemmer – billede og mailadr.
6. Valg af kredsens bestyrelsesmedlem til Danske Ældreråd.

Drøftelse af kandidater og udpegning af 5 stemmebærere. Valget foretages på møde i
umiddelbar forlængelse af temadagen ”Interessevaretagelse, kommunikation og kommunal
budgetlægning” d. 27. februar i Strib Fritids- og Aktivitetscenter, Middelfart. Tilmelding til
temadagen er åben på Danske Ældreråds hjemmeside.
Dagmar Andersen har forud for mødet undersøgt, hvem der opstiller til bestyrelsen.
Det gør Mogens Rasmussen. Som suppleant Ebbe Haislund.

Der gives stemmer i forhold til antal ældre i kommunen.
Der kan ikke stemmes via fuldmagt.
Dagmar Andersen, Lisbeth Lykkegaard, Merete Helgens, Kurt Kjerrumgaard, Anette Thysen og
Ester Thomsen deltager. Flere kan tilmelde sig, men kun 5 kan afgive stemme. Lisbeth
Lykkegaard er i dette tilfælde ikke stemmeberettiget.
7. Formand/næstformandsmøde i 7-byerne.
Formand/næstformands deltagelse i det årlige møde.
Bjarne Hilmersson uddelte ved mødets start kort notat, omhandlende forslag om en præcisering
af deltagerkredsen fra Ældrerådet – til 7-by-samarbejdet. Forslaget er, at formand/næstformand
deltager – og ikke yderligere en person, som koordinator/ordstyrer, der ikke er valgt af
ældrerådet. Han foreslår derfor, at enten trækker Merete Helgens sig fra denne post – eller også
udtræder Ældrerådet af 7-by-samarbejdet.
Inden første møde i kredsen af formænd/næstformænd i 7-byerne drøftede FU, om der var
behov for koordinator. Der var enighed om, at det var der ikke. Dagmar Andersen gav denne
tilbagemelding til øvrige formænd, men blev her underkendt, da øvrige 6 formænd synes det var
nødvendigt med 2 koordinatorer til det praktiske i forbindelse med møderne.
Merete Helgens ønsker ikke at trække sig, hvorfor evt. udmelding af samarbejdet blev drøftet.
Flertallet var enige om, at mødet har en vis vigtighed, hvor der er erfaringsudveksling, mulighed
for debat og i fællesskab med øvrige store kommuner at fremføre dagsordenspunkter til Danske
Ældreråd.
Afstemning om udtræden af 7-bysamarbejdet viste, at et lille flertal stemte for at blive i
samarbejdet.
Drøftelses- og orienteringspunkter
8. Kvalificering af Ældrerådets arbejde på baggrund af erfaringer fra første år.

Oplæg fra Lars Thrysøe omhandlende mødekultur, mailkorrespondance og høringssvar med
mere.
Lars Thrysøe opfordrer til refleksion over, hvad ældrerådsmøderne skal bruges til i fremtiden.
Der har i 2018 været visse udfordringer, som bl.a. har ført til, at 2 er udtrådt af ældrerådet.
Punkter der fremhæves:
Bedre mødekultur – vi må se tilbage og kvalificere.
Hvordan skal vi tale til hinanden.
Forskelligheder kan være en fordel i stedet for en konflikt.
Læg lå på frustrationer.
Hav respekt for talerækken.
Gerne drøfte temaer som er relevante – ældrepolitik.
Samarbejdet i arbejdsgrupperne er rigtig godt – hvordan fører vi det videre til
ældrerådsmøderne.
Høringssvar:
Der er ofte meget korte deadlines – det kan gå udover kvaliteten.
Underskrift på høringssvar blev drøftet.

Der var enighed om, at når en arbejdsgruppe har skrevet dette, underskrives med:
Høringssvar udarbejdet af ”Arbejdsgruppen xxxx, navne på deltagere i gruppen, på vegne af
ældrerådet” – og herefter underskrives af formanden på officielt papir.
Læserbreve:
Arbejdsgruppernes læserbreve underskrives med ”ældrerådets arbejdsgruppe, navne på
medlemmer”.
Hvis arbejdsgruppen udsender på vegne af ældrerådet, skal det sendes til godkendelse i hele
ældrerådet først. Haster et indlæg kan dette sendes til høring med kort frist for kommentering.
Individuelle indlæg:
Her må man ikke underskrive ”på ældrerådets vegne”.
9. Økonomi
Bilag 6:
Økonomisk oversigt.
Der var ca. 42.000 kr. uforbrugt i 2018. Regnskabet tages til efterretning.
10. En Venlig Hilsen – Ældrerådets bud på indhold.
Ældrerådets tanker om indholdet i En Venlig Hilsen generelt, og ønsker til større synlighed i
bladet.
FU har sat punktet på som følge af møde med rådmanden. Her drøftedes, hvordan bladet kunne
gøres mere tidssvarende og bredere i forhold til målgruppen. Kunne Ældrerådet f.eks. have egen
side, hvor der informeres om planlagte aktiviteter.
Der var synspunkt om for mange reklamer, en for central styring af bladet – og fastlagte temaer.
Forslag og gode idéer om indhold sendes til Dagmar Andersen. Punktet sættes herefter på som
drøftelse på næste møde.
Lars Thrysøe efterspørger målgruppeevaluering – hvad synes borgerne, de har brug for?
11. Orientering fra arbejdsgrupperne.
Motion, mad og måltider.
Den 15/1 har Bjarne Hilmersson og Ib Ketelsen deltaget i mad og måltiders ”Ernæringsteamet”.
Et program med 15 mennesker, der deltager i udviklingen af mad til de ældre hjemmeboende. –
mad og måltider.
Den 21/1 møde med byens køkken, om ”smagen” af maden. Godt møde.
Den 24.1. møde med Provstegårdshjemmet, hvor plejehjem, en lejlighed og køkken blev
besigtiget. Positivt og informativt møde.
Sammenhængende sundhedsvæsen.
Den 15.1. har der været orientering om projekt faste fysioterapeuter på plejehjem og
kvalitetsstander.
Gruppen ”brainstormer og Helle Oldefar sender høringssvar.
Høringssvar vedrørende misbrug er sendt.
Infrastruktur, tilgængelighed, boligforhold, trafikforhold .
Den 9/1 - rundvisning på Odeon 9.1. Uhensigtsmæssige forhold sammenskrives på gruppemøde
6/2, ligesom besøg i Borgernes Hus her beskrives. Bemærkningerne sendes til Ældrerådet og
By- og Kulturforvaltningen.
Kommende Fynbus-møder den 8/5 formøde for arbejdsgruppen, og den 20/5, kl. 14-16 for hele
Ældrerådet. Dagsorden med tilmelding udsendes efter formødet.

Rehabilitering, Velfærdsteknologi.
Der har været møde i rehabiliteringsgruppen vedr. indhold i kvalitetsstandarder for
genoptræning. Der er senere møde med embedsmand om tekst i brev til borgerne vedrørende
start på genoptræningsforløb.
Der er ønske om:
Status på hvordan det går med rehabilitering.
Status på Sundhedshuse.
Hvordan ser det ud efter værdighedsmilliarden forsvinder. Gerne budget vedrørende dette på
næste Ældrerådsmøde.
Læserbreve vedrørende værdighedsmilliard bør sendes.
Demens og Pårørende.
Gruppen besøger Svovlhatten den 21.2.
Første kommentarer til pårørende politik er sendt til alle. Når den er vedtaget, skal der laves
handlingsplan. Det er tilkendegivet, at vi fortsat gerne vil være med.
Frivilligt arbejde, aktiviteter, civilsamfundet.
Gruppen har fået henvendelse fra Anne-Grete Pilgård leder af frivillighed, som tilbyder
information om initiativer.
Årsrapport om arbejdet med civilsamfundsstrategi ligger nu på nettet.
12. Orientering
12.1. Nyt fra Formanden – herunder Formand og næstformands møde med Rådmand
Søren Windell.
Efter Ældrerådsmøde i december fik formand og næstformand invitation til dialog møde
med rådmanden. Til dette medtog formand og næstformand nedenstående emner:
Værdighedsmilliarden, og vigtigheden af, at midler fortsat kommer til at ligge i ældreregi.
Pårørendepolitikken – og en form for bruger-/pårørendeindflydelse på plejecentre.
Honorering af udgifter til ældrerådets medlemmer.
”En venlig hilsen” – og ønsker til fremadrettet indhold og form.
Der blev aftalt kvartalsvise møder i fremtiden.
Danske Ældreråd har været til interessentmøde om sundhedsreformen, hvor også Sophie
Løhde deltog. Nationale standarder for kvaliteten i det nære sundhedsvæsen – og styrket
indsats for ældre blev drøftet.
12.2. Ældrerådets medlemmer.
Intet.
12.3. Ældre- og Handicapforvaltningen.
Lene Noer:
Svar på spørgsmål vedrørende økonomi og Plejecenter Tårnhøj i Aalborg.
Plejecentret er kommunalt drevet. Et boligselskab står for byggeri og administration.
Der er 66 pladser i almennyttige boliger og 6 aflastningspladsser plus daghjem, som
kommunen betaler husleje til. Bjarne Hilmersson gør opmærksom på, at det var prisen for
at bo der, Ældrerådet var interesseret i. Lene Noer undersøger.
Der har været meget fokus på byrådsbeslutningen om at lukke Hjallese Plejecenter.

Forvaltningen arbejder ihærdigt på at gøre flytningen så skånsom som muligt. Der har
været overordnede info-møder plus møder med brugere, pårørende og medarbejdere, og
der er p.t. individuelle samtaler med beboerne. Kim Bøg-Jensen står til rådighed for
borgere og pårørende i forhold til evt. spørgsmål.
Møder i Ældre- og Handicapudvalget:
Den 5/2. Dagsorden er udsendt.
Den 5/3. Dagsorden er ikke endelig, men formentlig kommer flg. punkter på.
Velfærdsteknologi, evaluering af fysioterapeut på plejehjem, og orientering om
budgetproces. Inden næste møde sender Lars Nielsen, Chef for Økonomi og Effekt plan
for hvordan Ældrerådet inddrages i sidstnævnte.
Den 26/3: Tema om økonomi og noget om handicappolitik.
Dato for fællesmøde med Udvalg og Ældreråd efterspørges. Lene Noer undersøger.
13. Afgivne høringssvar og evt. læserbreve.
Sundhedsaftaler 2019-2023.
Generationspagten.
Kvalitetsstandard for genoptræning- sundhedslovens §140 og servicelovens 86.
Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling.
Udeservering i Odense. (Kurt Kjerrumgaard orienterer om at arbejdsgruppens bemærkninger i
høj grad er hørt)
Pårørendepolitik.
7.1 Læserbrev i FS vedrørende Højstruphave – En drøm der brast.
Sundhedsaftalerne
14. Møde og kursusdeltagere
Årsmøde i Region Syd den 20. februar 2019.
Merete Helgens og Dagmar Andersen deltager.
Danske Ældreråds temadag d. 27. februar 2019.
Dagmar Andersen, Lisbeth Lykkegaard, Merete Helgens, Kurt Kjerrumgaard, Anette Thysen
deltager og Ester Thomsen.
15. Eventuelt.
• Ib Ketelsen beder om opfølgning på dækning af omkostninger til kontorhold. Andre steder
gives 3.400 kr. årligt til disse udgifter. Lene Noer følger op med Marianne Bisgaard og
melder tilbage.
• Lars Thrysøe spørger, hvordan det går med planlægning af muligt ”borger/caféarrangement” i forsommeren. Det aftales, at arbejdsgruppen ”sammenhængende
sundhedsvæsen” laver oplæg til drøftelse.
• Anette Thysen spørger, om det ville være en idé at arrangere møde om ældrepolitikken i
valgkampen, hvor der kan stilles spørgsmål til politikerne.
• Lisbeth Lykkegaard ønsker at besøge Lysningen. Dette er muligt.
• Der erindres om ønsket indlæg fra ”Indgangen”.
• Ældrerådsmødet den 28. marts 2019 starter kl. 13.30 i stedet for kl. 14.00. Dermed kan
både generalforsamling i Seniorhuset og Ældrerådsmødet nås.

