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

________________________________________________________________________________

Referat af møde i Ældrerådet
torsdag d. 28. juni 2018
------------------------------------------------------------------------------------------------------Deltagere:
Anette Thysen, Ann Svarer, Bjarne Hilmersson, Dagmar Andersen, Ester Thomsen, Helle Oldefar,
Ib Ketelsen, Johnny Rasmussen, Lars Thrysøe, Lisbeth Lykkegaard, Lise Witved, Merete Helgens,
Parly Dupont
Afbud:
Karen Ulletved og Kurt Kjerrumgaard
Konsulent:
Lene Noer
Sekretær:
Charlotte Bækholm

Kl. 14.00 – 14.30 møde med Rådmand Søren Windell
Ældrerådet byder velkommen til Søren Windell.
Ældrerådet og Søren Windell udveksler synspunkter om emner af interesse for Ældrerådet.

1. Godkendelse af dagsorden:
Tilføjelse af pkt. 7a: Læserbreve i avisen – er det ok at underskrive sig som medlem af Ældrerådet?
Godkendt.

2. Godkendelse af referat fra d. 31/5 2018:
Navne på arbejdsgrupper påføres ved ”Nyt fra arbejdsgrupperne”.
Pkt. 5: To specialuddannelser for sygeplejersker, en specialuddannelse og en kandidatuddannelse,
Odense Kommune satser på to deltagere til kandidatuddannelsen.
Opfølgning: Temadag d. 12/9 2018 kl. 09.00 – 15.00 i Seniorhuset.
Godkendt.

Til drøftelse og beslutning:
3. Hjemmeside – oplæg om struktur, indhold og forventet start:
Oplæring er udsat til uge 27. Link er sendt til alle.
Der er planer om at lægge div. links på hjemmesiden, f.eks. til Ældre Sagen.
Beslutning:
Præsentation af arbejdsgrupperne samt medlemmers navn og mailadresse lægges på hjemmesiden.

4. Økonomi / Budget 2018
Bilag var vedlagt dagsordenen.
Opgørelse pr. 19/6 2018 – der er små forskydninger ift. seneste opgørelse.
Udgiften på max 9.000 kr. til 1. oktober-arrangementet mangler at blive specificeret i budgettet.
Næste år skal der lægges et mere detaljeret budget.
Beslutning:
Budgettet for 2018 godkendes.

5. Principper for deltagelse i kurser, konferencer og møder i 2018:
Bilag var vedlagt dagsordenen.
Ældrerådet drøfter principper for deltagelse.
Beslutning:
Forslaget for 2018 godkendes.
Danske Ældreråds temadag d. 26/9 2018:
Foreløbige deltagere: Annette Thysen og Merete Helgens.
Tilmelding til formanden senest d. 1/9 2018.

6. Aktindsigt - valg af ældrerådets repræsentanter:
Ældrerådet er en selvstændig forvaltningsenhed og har derfor pligt til at medvirke ved begæring om
aktindsigt i de tilfælde, hvor forvaltningen ikke ligger inde med de oplysninger, der anmodes om.
To borgere har anmodet om aktindsigt i det tidligere ældreråds udgifter for perioden 2014 – 2017.
Forvaltningen har oplysninger for 2016 og 2017.
I 2014 og 2015 blev der overført et givent beløb til ældrerådets egen konto, hvorfor forvaltningen
ikke har oplysninger om Ældrerådets udgifter i disse år.
Nuværende medlemmer af Ældrerådet, der ligger inde med relevant materiale, har pligt til at
aflevere dette til brug for behandling af anmodning om aktindsigt.
Formanden sender mail til hvert enkelt medlem med anmodning om at bekræfte, hvorvidt den
enkelte ligger inde med relevante oplysninger. Oplysningerne skal sendes til formanden, der videresender til forvaltningen.
Svarfrist tirsdag d. 3. juli 2018 kl. 12.00.
Formand og næstformand aftaler videre forløb med forvaltningen.
7a: Læserbreve i avisen – er det ok at underskrive sig som medlem af Ældrerådet?:
Ældrerådet drøfter spørgsmålet.
Desuden kritik af, at privat henvendelse til forvaltningen underskrives med navn og Odense
Kommunes Ældreråd. Det kan skabe tvivl om, hvorvidt henvendelsen er fra Ældrerådet.

7. Referater samt tilbagemelding fra kurser og konferencer:
Referater fra møder der er udbudt til alle:
Forslag: Referat udsendes til alle.
Tilbagemelding fra kurser og konferencer:
Forslag: Hvis udbyder laver konferencerapport henvises til denne.
Gode ideer fra ældrerådsarbejde refereres.
Beslutning:
Forslag godkendes.
Der oprettes en ”Databank” på hjemmesiden.

Til orientering og drøftelse:

8. Valg af emner til møde med Ældre- og Handicapudvalget:
Bilag var vedlagt dagsordenen.
Mødet afholdes d. 4/9 2018 og der er afsat en time til dialog.
Forslagene drøftes og der er enighed om, at alle 5 emner vælges.
Arbejdsgrupperne udarbejder oplæg og fremlægger de konkrete emner på dagen.

9. Nyt fra arbejdsgrupperne:
Bjarne Hilmersson – Motion, Mad og Måltider:
• Møde med Mad og Måltider d. 4/6 2018.
• Åbent Hus i Byens Køkken d. 9/6 2018.
• Besøg på Lokalcenter Rosengård d. 13/6 2018, skal på besøg igen efter sommerferien.
• Møde med Gitte Breum fra Byens Køkken d. 18/6 2018.
• Møde i arbejdsgruppen d. 21/6 2018, hvor mødetidspunkter og møder generelt blev drøftet.
• Besøg på Plejecenter Albanigade d. 27/6 2018 sammen med rådmand Søren Windell.
Lars Thrysøe – Sammenhængende sundhedsvæsen:
• Møde i arbejdsgruppen d. 5/6 2018:
Drøftede hjemmesiden.
Påpeger, at Ældrerådet ikke kan / må behandle personsager.
• Har en aftale med Akutteamet d. 9/8 2018.
• Planlægger besøg på Hospice d. 20/9 2018.
• Arbejdsgruppen har lagt planer for resten af året.
Annette Thysen – Demens og Pårørende:
• Er meget begejstret for kognitiv træning via tavle (Demens i Centrum).
• Vil være meget opmærksom på kommunikation.
• Næste møde i arbejdsgruppen afholdes d. 8/8 2018.
Johnny Rasmussen – PR, Markedsføring, Kommunikation og Hjemmeside:
• 1. oktober-arrangement:
Oplæg v. Karen Andersen, professor og overlæge på OUH: ”Hvorfor er aldersforskning så
vigtig? Derudover er der planlagt musikalsk underholdning.
• Hjemmesiden – har afholdt møder om denne.

Ester Thomsen – Rehabilitering, Velfærdsteknologi og Træning:
• Har været til et spændende møde om velfærdsteknologi.
• Har drøftet Bruger- og Pårørenderåd.
• Har drøftet vedligeholdende træning
• Foreslår, at oplysninger om kontaktudvalgene lægges på hjemmesiden.
Dagmar Andersen – Frivillighed:
• Ældreidrættens Hus:
Ib Ketelsen er udtrådt af bestyrelsen, Lise Witved og Parly Dupont er indtrådt i bestyrelsen.
Ann Svarer – Trafik:
• Hovedemne på sidste møde var høringssvar til BKF vedr. ”Trafikplan 2018 – 2022”.
• Har ligeledes afgivet høringssvar på ”Cykler i busser”.
• Referat fra budgetmøde med BKF d. 28/5 2018 er udsendt til alle. Forslag på mødet vedr.
placering af "handicapvenlig mærkat" på spisesteder og pubber i Odense er afvist med
henvisning til, at løsningen er ufleksibel og "tung" at administrere, da butikker og cafeer ofte
ændres. Det er skuffende, at et så vagt argument skal afvise ideen. Vi prøver igen, når vi
mødes med BKF næste gang.
• Afventer dato for workshop med BKF vedr. "Hvor ældre færdes ofte".
• Afventer referat fra møde med FynBus d. 22/5 2018.

10. Orientering:
7-by-møde i Aalborg:
Der er forskellige opfattelser af dagen, af udbyttet af denne og relevans for ældrerådsarbejdet.
Repræsentantskab Danske Ældreråd:
Bilag var vedlagt dagsordenen.
Ældrerådets kørsel:
Ældrerådet ønsker en drøftelse med forvaltningen efter sommerferien.
Møde med ældreminister Thyra Frank d. 25/6 2018:
Ældreministeren fortalte om de 4 pejlemærker der ligger i den nationale ældreplan.
Flere steder arbejdes der med fremtidsfuldmagt og -testamenter.

11. Eventuelt:
• Lars Thrysøe har videresendt læserbrev til Thyra Frank, har modtaget svar retur.
• I forbindelse med ældrerådsvalget blev der nedsat et Ad hoc-udvalg, udvalgets evaluering er
sendt til forvaltningen. Valgudvalget var med til at udarbejde procedure og deltog i hele
processen. Den endelige rapport sendes til orientering i Ældrerådet.
• Ad hoc-udvalg vedr. økonomi drøftes i FU.

