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

________________________________________________________________________________

Referat af møde i Ældrerådet
torsdag d. 22. marts 2018
------------------------------------------------------------------------------------------------------Deltagere:
Anette Thysen, Ann Svarer, 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,
Konsulent:
Lene Noer
Sekretær:
Charlotte Bækholm

1. Godkendelse af dagsorden:
Der er ønske om, at ”Høringssvar” og ”Økonomi” kommer på dagens dagsorden, dette kan ikke
imødekommes af formanden, men overvejes i fremtiden.
Tilføjelse af pkt. 7A: Frivillighusene – kontaktperson fra Ældrerådet.
Godkendt.

2. Godkendelse af referat fra d. 22/2 2018:
Lars Thrysøe bemærker, at det er uheldigt, at Værdigrundlag og Arbejdsgrundlag, der er afsættet for
måden, hvorpå Ældrerådet skal arbejde i valgperioden, blev vedtaget på kun ét møde, hvor ikke alle
havde mulighed for at deltage.
Godkendt.

3. Information fra forretningsudvalget:
Formanden fortæller, at Forretningsudvalget har talt en del om bilagene til dagens møde.

4. Evaluering af seminar:
Ældrerådet tager evalueringen til efterretning.

5. Evaluering af vores møder:
Formanden har modtaget bemærkninger til evalueringen.
Ældrerådet drøfter mødelederrollen.
Ældrerådet tager evalueringen til efterretning.
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6. FN’s Internationale Ældredag d. 1. oktober:
Formanden fortæller, at Palle Vennekilde fra Ældresagen ønsker et samarbejde mellem Ældresagen
og Ældrerådet i forbindelse med arrangement på FN’s internationale Ældredag.
PR-gruppen påtager sig opgaven og Ester Thomsen, Anette Thysen og Lise Witved tilbyder sparring,
da de tidligere har haft opgaven.
Annette Thysen fortæller om et tilbud til underholdningen - et indslag om demens.
Forvaltningen yder ikke tilskud til dagen og der skal derfor tages stilling til, hvor meget Ældrerådet
kan bidrage med.

7. Valg af repræsentant til bestyrelsen på Lokalcenter Rosengård:
Ib Ketelsen deltager ikke under behandling af punktet pga. inhabilitet.
På sidste møde drøftede Ældrerådet valg af repræsentant til Lokalcenter Rosengård. Punktet blev
udsat og det er efterfølgende undersøgt, hvorvidt rådet kan pålægges at vælge en repræsentant. Rådet
kan ikke pålægges dette, men formanden opfordrer til at vælge en repræsentant til bestyrelsen.
Lisbeth Lykkegaard blev valgt.
7A: Frivillighusene – kontaktperson fra Ældrerådet:
Anette Thysen foreslår, at Ældrerådet tilbyder frivillighusene kontaktpersoner i Ældrerådet og
bemærker i den forbindelse, at pgl. ikke har stemmeret, da der ikke er tale om et bestyrelsesmedlem.
Forslaget drøftes og vedtages enstemmigt.

8. Præcisering af vores arbejdsstruktur:
Formanden fortæller om baggrunden for punktet.
Anette Thysen foreslår ny procedure for afgivelse af høringssvar:
• Formanden sender sagen til den respektive arbejdsgruppe med cc til Ældrerådet.
• Tovholderen i arbejdsgruppen sender gruppens udkast til høringssvar til kommentering i
Ældrerådet.
• Eventuelle kommentarer sendes til tovholderen, som sammen med arbejdsgruppen vurderer
disse med henblik på eventuel justering af høringssvaret.
• Tovholder sender det endelige svar med sagsnummer til formanden, som sender svaret til den
respektive forvaltning på ældrerådets brevpapir med underskrift.
Ældrerådet drøfter forslaget, som godkendes.
Opsamling:
• Ønsker effektive arbejdsgrupper, men ikke undergrupper i arbejdsgrupperne.
• Arbejdsgrupperne må ikke blive for store, da det vil gøre det vanskeligt at holde møder, hvor
alle kan deltage.
• Forretningsudvalget kommer med forslag til justering, hvis der viser sig et behov herfor.
Afstemning:
Arbejdsgruppernes arbejde drøftes og rådet stemmer om, hvorvidt teksten ”Arbejdsgruppernes
arbejde er udarbejdelse af visioner / kommissorium for arbejdsgrupperne” skal slettes.
Der er flertal for, at teksten slettes.
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9. Tilbagemelding fra arbejdsgrupperne:
Arbejdsgrupperne giver hver især en kort orientering fra grupperne.
”Rehabilitering og Velfærdsteknologi”:
• Dagmar Andersen er valgt som tovholder.
• Gruppen har holdt sit første møde og havde en snak om bredden i gruppens arbejde.
• Gruppen mener, at Ældrerådets værdigrundlag er dækkende.
• Ester Thomsen og Merete Helgens er med i Produktgruppe Hjælpemidler.
• Anette Thysen, Ester Thomsen og Merete Helgens vil se på alle former for tilsynsrapporter.
• Gruppen drøftede indholdet i 4 høringssvar.
• Indgår i samarbejde med demensgruppen vedr. pårørendepolitik.
”Frivilligt arbejde, aktiviteter og civilsamfund”:
• Ib Ketelsen er valgt som tovholder.
• Den vigtigste opgave er samarbejdet med Center for Civilsamfund og kontakten til frivillighusene.
• Der er landsdækkende aktiviteter i ugerne 17 og 23. Gruppen har besluttet ikke at deltage på
grund af den korte tidsfrist og manglende ressourcer.
• Fordeling af §18-midler - gruppen har besluttet ikke at deltage i udvalget, der fordeler
midlerne, men vil gerne kommentere de generelle regler for tildeling.
Demens og Pårørende:
• Anette Thysen er valgt som tovholder.
• Der er enighed om, at det overordnede værdigrundlag er dækkende for gruppen.
• Ønsker at afholde en temadag eller et ekstraordinært Ældrerådsmøde med demens som emne.
Har kontakt til to mulige oplægsholdere.
• Vil være proaktiv ift. Pårørendepolitikken i samarbejde med Rehabiliteringsgruppen.
• Der er planlagt besøg i Byhuset d. 16/4 kl. 10.00.
• Demensugen er landsdækkende og er i år i uge 36.
• Næste møde i arbejdsgruppen afholdes d. 24/5 2018.
• Opfordrer til, at alle sætter sig ind i den nationale demenshandlingsplan og Odense
Kommunes demensstrategi
• Gruppen har i øvrigt drøftet emner som: De Hogeweyk, Demensvenner, Særlige plejecentre
for borgere med demens, Demens i Centrum m.m.
”Motion, mad og måltider”:
• Bjarne Hilmersson er valgt som tovholder.
• Har aftalt at afholde 4 årlige møder med Byens Køkken.
• Vil lægge vægt på høringssvar.
• Vil samle erfaringer andre steder – besøge andre kommuner.
• Odense har flotte politiske værdier omkring mad og måltider. Mad er vigtigt for ethvert
menneske. Hvis vi kommer i en situation, hvor vi har brug for hjælp til madlavning og hjælp
til at spise, må det offentlige medvirke til at sørge for mad under så hjemlige forhold som
muligt, så måltidet bliver den gode, daglige oplevelse, mange ser hen til.
• Vi vil arbejde for, at alle ældre med behov for hjælp til madlavning kan få fremstillet eller
leveret et frisklavet måltid mad.
• Borgere på plejehjem skal hver dag tilbydes frisklavet, indbydende mad af høj kvalitet og med
mulighed for at spise maden sammen med andre.
• Der skal være mulighed for specialkost, så alle borgere får den bedst mulige ernæringsrigtige
mad.
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”Infrastruktur, Tilgængelighed, Boligforhold og Trafikforhold:
• Ann Svarer er valgt som tovholder.
• Gruppen har modtaget invitation fra FynBus til møde d. 22/5 2018 og opfordrer til, at hele
Ældrerådet deltager. Afventer dato til formøde.
• Har kontaktet Poul Ørum fra By- og Kulturforvaltningen for at få oplyst dato for næste møde.
Poul Ørum er ved at planlægge møde med formanden sidst i maj, men ellers er der pt. ikke
planlagt møde med Ældrerådet.
• Ønsker en gennemgang af de kørselsordninger, der findes i Odense. Forretningsudvalget
opfordres til at kontakte Mobil i Odense.
• Der holdes møde i Trafikgruppen fredag d. 4/5 kl. 13.30. Kurt Kjerrumgaard deltager og
undersøger om Jan Radoor også kan deltage.
”Sammenhængende Sundhedsvæsen:
• Lars Thrysøe er valgt som tovholder.
• Akutteam:
Hvornår skal teamet evalueres?
Erfaringer fra Afd. G, OUH / hvordan oplever OUH samarbejdet?
• Overgange:
En Plan og SAMBO, hvad er erfaringerne?
Hvordan sikres kvalificeret overgang fra hospice til plejecenter?
Samarbejdsflader ml. Region Syddanmark, Odense Kommune, Palliativt Team / hospice.
Aflastningspladser i Odense Kommune
• Pårørende:
Hvordan sikres det bedst mulige samarbejde til gavn for den ældre?
• Kompetencer:
Hvordan understøttes de rette faglige/ personlige kompetencer, ansvarsområde, tværfaglighed
vilkår og image.
• Benævnelsen plejehjem contra plejecenter
”PR, Markedsføring, Kommunikation og Hjemmeside”:
• Jan Radoor er tovholder i gruppen.
• Har holdt møde om køb af hjemmeside og domæne.
• Forslag er sendt til Ældrerådet.
• Hjemmesiden er helt ”up to date” og nem at opdatere i.
• Grupperne vil få adgang til at opdatere på hjemmesiden.
• Der vil blive linket til hjemmesiden fra www.odense.dk
• Vi får månedlige rapport over antal besøg på hjemmesiden.

10. Mødedeltagelse på repræsentantskabsmødet på Nyborg Strand:
Ældrerådet drøfter mødedeltagelse og overnatning.
Der er flertal for, at det er muligt at deltage begge dage incl. overnatning.
Ældrerådet har 5 stemmer og det aftales nærmere, hvem der er stemmebærere.

11. Politisk dagsordensprocedure og sagstyper /v. Rene Lorenz:
Rene Lorenz fortæller om de 4 sagstyper og giver konkrete eksempler på de enkelte typer:
• A: Sager der behandles i Ældre- og Handicapudvalget og besluttes i Byrådet.
• B: Sager der behandles og besluttes i Ældre- og Handicapudvalget.
• C: Sager der er til drøftelse i Ældre- og Handicapudvalget.
• D: Sager der er til orientering i Ældre- og Handicapudvalget.
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Ældrerådet bemærker, at høringsfristen generelt er for kort.

12. Orientering om uanmeldt kommunalt tilsyn og tema 2018 /v. Rene Lorenz:
Udsættes til næste møde.

13. Præsentation af grundmodel til en hjemmeside /v. Asger Teglgaard fra CoWeb:
Asger Teglgaard præsenterer udkast til design.
Lene Noer fortæller om formalia i forbindelse med egen hjemmeside contra subsite til Odense.dk.
Forvaltningen tilbyder Ældrerådet et møde med en kommunikationskonsulent, før endelig beslutning
træffes.
Pris og formalia skal forelægges Ældrerådet, før der kan træffes endelig beslutning på næste møde.

14. Orientering:
Intet.

15. Eventuelt:
Hvis der er nogen, der har brug for hjælp ift. brug af iPads, send da en mail til Lene Noer og Charlotte
Bækholm med beskrivelse af problemet.
Ældresagen har sendt materiale til alle Ældreråd:
”Nyt liv til det at blive gammel - en vision for ældre med brug for hjælp”.
”Nyt liv til det at blive gammel - fra vision til praksis”
”Værdighedspolitik og pårørende”
Der blev afholdt Seniorinfomøde i går, det var en positiv oplevelse og der var en god stemning.
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