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

________________________________________________________________________________

Referat af møde i Ældrerådet torsdag d. 27. september 2018
------------------------------------------------------------------------------------------------------Deltagere:
Anette Thysen, Ann Svarer, Bjarne Hilmersson, Dagmar Andersen, Ester Thomsen, Helle Oldefar,
Ib Ketelsen, Johnny Rasmussen, Kurt Kjerrumgaard, Lisbeth Lykkegaard, Lise Witved,
Merete Helgens, Parly Dupont
Afbud:
Karen Ulletved og Lars Thryøse samt konsulent Lene Noer
Sekretær:
Charlotte Bækholm

1. Godkendelse af dagsorden:
Johnny Rasmussen har fremsendt forslag til forretningsudvalget om afklaring af grænserne mellem
kompetence i hhv. Ældrerådet, forretningsudvalget og arbejdsgrupperne.
Forretningsudvalget vurderer, at punktet kræver en nærmere undersøgelse, vælger derfor at udskyde
dette til behandling på næste møde. FU søger i mellemtiden juridisk bistand hos Danske Ældreråd.
Godkendt.

2. Godkendelse af referat fra d. 30/8 2018:
Pkt. 4, 6. linie: ”Der er enighed om…..” ændres til: ”Flertallet er enig om….”.
Pkt. 6 Aktindsigt: Ældrerådsmedlemmer fra 2014 er orienteret om, at der er udleveret oplysninger
om udbetaling af diæter, kørselsgodtgørelse m.v.
Godkendt.

3. Nyt fra arbejdsgrupperne:
Bjarne Hilmersson – Motion, Mad og Måltider:
• I forlængelse af afgivelse af høringssvar til ”Sammen om måltider” blev gruppen inviteret til
møde d. 25/9 2018. ”Sammen om måltider” er ikke alene et kommunalt projekt - der søges
midler hos fonde.
• Den 4/9 2018 var der møde med Gitte Breum, der bl.a. orienterede om efterårets aktiviteter i
Mad og Måltider, digital bestilling af mad, samarbejde med andre kommuner om træning og
ernæring samt brunsvigerkonkurrence.
• På møde d. 20/9 2018 evaluerede gruppen sit arbejde og samarbejde.
• Hvordan kan vi påvirke politikerne? Gruppen har aftalt møde med Søren Windell og
Christel Gall d. 28/9 2018 vedr. implementering af mad på plejecentrene. Det bemærkes at
der var en forsøgsordning for ca. 1 1/2 år siden med levering af varm mad til hjemmeboende
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og der blev til dette indkøbt biler m.v. Tilbuddet blev nedlagt, da der var for få der benyttede
sig af det.
Næste møde i gruppen er den 12/10 2018.
Gruppen besøger Plejecenter Albanigade d. 22/11 2018.

Lisbeth Lykkegaard - Sammenhængende sundhedsvæsen:
• Gruppen har besøgt Hospice i Sanderum, der har 12 pladser og ca. 160 patienter i løbet af et
år. Flere udskrives igen til eget hjem eller plejecenter. Ophold (3 uger) på Hospice afhænger
meget af henvisningen / kvaliteten af denne. Hospice er en selvejende institution der selv
visiterer og beslutter opholdets længde. Det er ikke omfattet af Ældrerådets høringsret.
• Der mangler ”noget” i Odense Kommune for terminale borgere – hvor kan de være, når de
ikke skal/ kan være på sygehus eller i eget hjem? Gruppen vil fortsat have fokus på dette.
Annette Thysen – Demens og Pårørende:
• Pårørendepolitikken er tilrettet og sendt til Karen Understrup.
• ”De 10 punkter” (se referat fra sidste ældrerådsmøde) er sendt til Fyens Stiftstidende.
• Intet nyt fra Demensgruppen.
Johnny Rasmussen – PR, Markedsføring, Kommunikation og Hjemmeside:
• 1. oktober-arrangementet starter kl. 14.00. Der indkøbes vingaver til oplægsholderne.
Arrangementet afholdes i samarbejde med ÆldreSagen - et givende samarbejde, der gerne
ses udbygget.
• Kurt Kjerrumgaard opfordrer til møde mhp. at se på hjemmesiden igen, da den ikke er
optimal, vurderer derfor, at der vil komme yderligere udgifter til opdatering af denne. Helle
Oldefar har udarbejdet en opskrift på, hvordan der kan redigeres, da det haster med
opdateringen.
Lisbeth Lykkegaard – Rehabilitering, Velfærdsteknologi og Træning:
• Arbejdsgruppen har holdt møde d.d. og drøftede bl.a. mødet med ÆHU. Arbejdsgruppen ser
et stort behov for akutpladser / særlige afdelinger for terminale borgere. På mødet med
ÆHU var der ikke respons på emnet. Arbejdsgruppen finder, at netop behovet for sådanne
pladser i Odense Kommune er stort og bibeholder det som et indsatsområde, udmeldinger
fra plejecenter og fra Hospice understøtter dette.
• Der er er flere eksempler på, at der er ventetid på udlevering af hjælpemidler ved akut
behov, hvilket arbejdsgruppen finder uacceptabelt, vil derfor have fokus på dette, bl.a. via
skrift herom til forvaltning, rådmand og udvalg, samt via drøftelse i relevante grupper vedr.
hjælpemidler.
• Arbejdsgruppen har ønsket at besøge Teknologisk Institut og se deres show-room. Dette
rum er desværre nedlagt nu, hvorfor besøget annulleres.
• Der afholdes p.t. en del kontaktudvalgsmøder, hvor et af gruppens medlemmer deltager.
• I næste uge afholdes møde om velfærdsteknologi.
Dagmar Andersen – Frivillighed:
• Der er sendt input til civilsamfundsstrategien 2019, som omhandler synlighed af foreningers
mulighed for at ansøge om tilskud til transport via §79. Foreningerne udarbejder selv
ansøgning, administrerer puljen og aflægger regnskab til ÆHF. Sendes i høring.
• Der blev afholdt Seniorinfo-møde i går, et godt møde, derudover var der 34 stande med
oplysninger om aktiviteter m.v. Opfordrer til, at alle deltager på et møde.
• Næste Seniorinfo-møde afholdes d. 28/11 2018 kl. 09.30 – 12.00 i Seniorhuset.
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Lise Witved - Frivillighed:
• Har været til møde i Ældreidrættens Hus, der har søgt generationspagten (pulje på 4 mio.)
og udarbejdet to ansøgninger.
• Der afholdes møde med frivillighedshusene halvårligt.
• Boblberg - hjemmesiden for interessefællesskaber.
• Har været til bestyrelsesmøde i Seniorhuset. Der er nedsat en lille trafikgruppe bestående af
medlemmer fra grundejerforeningen og Seniorhuset. Ældrerådet har påpeget, at der mangler
p-pladser v. Seniorhuset.
Ann Svarer – Trafik:
Kurt Kjerrumgaard og Ann har været til møde i BKF’s trafikgruppe – gruppen er blevet halveret, da
erhvervslivet har trukket sig fra gruppen. Flg. blev drøftet på mødet:
• Cykelsti på Grønløkkevej er nedprioriteret pga. økonomi, og da der er alternative ruter er
andre cykelstier prioriteret højere.
• Allègade har dårlige forhold for cyklister. Cykelstien er forbedret og det overvejes at
opsætte skilte der viser, at biler skal holde sig bag cyklerne.
• Lyskryds v. Seniorhuset er et problem, der er opmærksomhed på, hvad der kan gøres, under
hensyntagen til, at der er grænser for hvor længe der kan være grønt pga. tæt trafik.
• Advarselstavlen ved lukning af Odins Bro - der arbejdes på sagen, men der er leverandørproblemer, ingen tidshorisont.
• Lyskryds v. Svanevej / Tranevej – dårligt udsyn, men det er svært at gøre noget ved det pga.
husenes beliggenhed. Gadespejle bruges helst ikke, da de er misvisende ift. afstand. Der er
foretaget trafikmåling på vejene.
• Mærkater ved restauranter m.v. ved gode handicapforhold, dette tages op med byens
restauratørerne i denne uge.
• 3 scenarier for busplan 2020 kommer til høring inden længe, skal opsætte fordele / ulemper,
men skal ikke tage stilling til, hvilken løsning der ønskes.
• Møde md BKF d. 29/10 2018 er for alle, dagsorden udsendes.
• Møde med FynBus 28/11 2018, dagsorden udsendes.
Ann bemærker, at repræsentanterne fra BKF er godt inde i sagerne og handler på henvendelserne.

4. Økonomi:
Det foreslås, at der afsættes 3.000 kr. til hjemmesiden, således der kan købes hjælp til justering af
denne. Arbejdsgruppen administrer ovenstående. Godkendt af et enigt Ældreråd.

5. Evaluering af Ældrerådets temadag:
Pkt. 5 og 6 drøftes under et.
Formanden fortæller om baggrunden for temadagen / temaerne.
-

Hvordan tilrettelægges indlæg fremover?
Evt. halve dage?
Indlagt i den nuværende 3 timers ramme for Ældrerådsmøde?
Fast udvidelse af møderne til 4 timer?
Ad hoc, hvis behov opstår med f.eks. 2 vigtige sager. Besluttes af FU?
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Ældrerådets forslag / møder:
En eller to faste pauser på mødet.
Orientering sendes pr. mail - kan efterfølgende uddybes på mødet.
På dagsordenen skal det præciseres, hvad der er til orientering / drøftelse / beslutning.
Referater / beslutningsreferat.
Møder kan udvides ind i mellem med relevante oplæg.
Ældrerådets forslag / temadag:
Ønsker ikke heldagsarrangementer.
Overveje formålet med indlæg og sikre, at der ikke sker overlap med det arbejde, der foregår i de
nedsatte arbejdsgrupper (mail fra Lars Thrysøe sendt forud for mødet).
Formandens konklusion:
Indlæg skal indpasses i de ordinære møder.
Mulighed for ad hoc møder, hvis noget akut opstår.
Der udarbejdes ikke beslutningsreferater.

6. Hvordan tilrettelægges indlæg fra oplægsholdere fremover?:
Evt. halve dage
Indlagt i den nuværende 3 timers ramme for Ældrerådsmøde
Fast udvidelse af møderne til 4 timer
Ad hoc, hvis behov opstår med f.eks. 2 vigtige sager. Besluttes af FU
Behandlet under pkt. 5.

7. Orientering:
Opfølgning på møde med Ældre- og Handicapudvalget:
Formanden har takket ÆHU for mødet på Ældrerådets vegne, ser frem til det videre samarbejde og
har i den forbindelse opfordret til 2 årlige møder.
Ældrerådets bemærkninger til mødet:
• Dagsordenspunkter fra mødet bør lægges på ældrerådets hjemmeside.
• Et godt møde med mulighed for dialog. Oplever en politisk vilje til at blande sig i drøftelsen
på mødet. Der er dog ikke enighed om denne opfattelse i Ældrerådet.
• Indholdet svarede ikke til forventningerne og var meget uforpligtende.
• Forslag om et årligt møde med samtlige rådmænd.
• Hvad kan Ældrerådet gøre for at påvirke politikerne? Lobbyarbejde - tage fat i den enkelte
politiker.
• Møderne med ÆHU opleves af nogen som overfladiske, det vil derfor være en god ide med
heldagsseminar.
• Ældrerådet skal finde en balance og tage fat, når der er konkrete sager, der skal fokus på.
FU’s 2. møde med forvaltningen vedr. diæter og kørselsgodtgørelse:
FU har været til møde med forvaltningen.
Der skal afholdes evalueringsmøde i december.
ÆHF udarbejder liste + sammenskrivning af lovstof, sendes til Ældrerådet.
Information fra Ældre- og Handicapforvaltningen:
Bilag udleveres.
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Information fra medlemmerne:
Lisbeth Lykkegaard har sammen med Kurt Kjerrumgaard og Ib Ketelsen været til konference vedr.
”Komplekse Borgerforløb” – en spændende konference med gode oplæg. Bemærker, at der ikke
findes komplekse borgere, men samspillet kan ind i mellem blive komplekst. Ledelse er meget
afgørende i samarbejdet.
Den internationale Alzheimerdag er en god og veltilrettelagt dag. Alzheimerforeningen afholder
arrangement d. 5/11 2018 kl. 19.00 – 21.00 i Seniorhuset med oplægsholder fra nationalt Videnscenter for demens.
Merete Helgens har været til temamøde i Danske Ældreråd, et godt møde, der bla. handlede om
kvalitetsstandarder, satspuljeaftaler, bevillinger mv. Det blev bemærket, at det er svært at følge
pengene / puljer m.v. Merete sender slides til alle.
Dagmar Andersen har deltaget i Søren Windells reception samt et arrangement i forbindelse med
Generationspagten, arrangementet blev afholdt på cykelbanen og dagen blev afsluttet med fællesspisning.
Kurt Kjerrumgaard fortæller om ”En venlig Hilsen” og det gode samarbejde med redaktionsgruppen. Der efterlyses forslag til artikler. Der er forslag om, at oplægget øges, så det udleveres til
alle +60-årige.

8. Høringssvar:
”Odense Kommunes Budgetforslag 2019”.
”Godkendelse af indberetningen af magtanvendelser i 2017”.
Begge svar er sendt til orientering i Ældrerådet.

9. Procesplan efterår 2018:
Den 25/10 2018:
- Evaluering af arbejdsgrupper, debat ikke beslutning.
- Evaluering af Ældrerådsmøderne.
- FU evaluerer sit arbejde.
Evaluering af arbejdsgrupper sendes til Dagmar senest d. 12/10 – Dagmar udsender samlet til ÆR.
Den 29/11 2018:
- Budget 2019 til godkendelse.
- Revidering af forretningsordenen.
- Evaluering af arbejdsgrupper (beslutningsforslag).

10. Eventuelt:
Tilmelding til Fynske Ældreråds årsmøde d. 24/10 2018 i Nyborg – deltagere:
Merete Helgens, Anette Thysen, Ester Thomsen, Helle Oldefar, Bjarne Hilmsersson, Lise Witved,
Lisbeth Lykkegaard, Dagmar Andersen.
Kurt Kjerrumgaard fortæller, at ældrerådets folder blev billigere end forventet, pris ca. 6.000 kr.
Folderen kan bla. findes i Seniorhuset.
Foreslår desuden fælles annoncering for ældrerådene på Fyn, fx annoncer i forskellige aviser et par
gange om året. Agter at stille forslaget på mødet i Nyborg, Ældrerådet støtter ikke forslaget.
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Ønske om besøg af direktør Gitte Østergaard blev fremsat.
Lisbeth Lykkegaard bemærker, at Budget 2019 er beskæmmende.
Ældrerådet ønsker at påpege dette via pressen. Formand og næstformand opfordres til at komme
med en udtalelse på ældrerådets vegne.
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