Centerrådet, Egetoft
Møde i Centerrådet mandag den 5. juli 2021 kl. 8.30
Fremmødte: Villy, Anna, Inger, Britt, Anna Marie, Eva, Marianne
Fraværende: Katri, Jens

Dagsorden
1. Godkendelse af referatet fra 12. juni 2021
Godkendt

2. Coronasituationen
Nye retningslinjer – Der er sendt et bilag ud og vi må konstatere, at der kommer
nye, inden blækket er tørt. Der er således ikke længere afstands og arealkrav i Caféen

3. Hjemmesiden
Villy og Marianne fortsætter arbejdet med at finde folk til at opbygge en ny hjemmeside. Der
er to i kikkerten.

4. Områdebladets fremtid
Seneste Områdeblad (juli og august) bliver det sidste. Vi planlægger et ”blad” for Egetoft for
september, hvor vi kan annoncere de kommende ture. Og så afventer vi Vejle Kommunens
udmelding, om hvad der skal ske fremadrettet – efter sommerferien

5. Frivilligprisen i Vejle Kommune
Vi kan alle indstille – kig for info på opslagstavlen. Vi opfordres til at indstille kandidater –
især de mere stille frivillige.

6. Visionsdag - ekstraordinær
Forslag: August/september – Personalet kommer med en dato
7. Forskellige hængepartier p.g.a. nedlukningerne
1. Generalforsamling
Forslag: Afholdes i marts 2022 i.h.t. vedtægterne, generalforsamling
2021 aflyses
Vedtaget

2. Træskulpturer
Den lille svampemand bliver insekthotel og personalet finder en ny plads til ham, så
der bliver plads til den med de tre ugler, hvor han stod.
Villy og Åse giver figurerne olie

3. Andet
8. Økonomi
a) Centrets økonomi
Der er underskud, som vi kan begynde at ”vende”, når vi når normal drift i Caféen
b) Centerrådets konto
Der mangles lidt endnu til skærmen og der er en del gebyrer og renter

9. Nyt fra Ældrerådet
Se næste side

10.

Eventuelt

Der er ældrerådsvalg sammen med kommunalvalg.
Der er en pulje fra Slots -og Kulturstyrelsen, hvor man kan søge penge til mad og
underholdning.
Kan vi lave et tiltag for at skaffe de sidste penge til skærmen? Fx indsamling eller et event/
en aktivitet som ”sponsor-tapas”

Næste Centerrådsmøde er 9. august 2021

Notat fra ældrerådets arbejde i 2021, hvor de fleste møder har været virtuelle.
Nem ID udfases og overgår til Mit ID (en app). Det kan være svært for den svage ældregruppe.
Den gode ældrepleje – et ønske om at give personalet større frihed til på stedet at sammen med
borgeren at beslutte, hvad vedkommende har brug for på det aktuelle tidspunkt.
Valg til ældreråd.
Ældresagen er blevet spurgt, om de vil afholde et borgermøde.
Orienteringsmøde d. 12/10-21 kl. 10 – 11.30 i Spinderihallerne.
Brevstemmer på plejehjem i uge 40-43.
Vejle projekt - har søgt og fået 5,2 mill. Kr fra ministeriel pulje. Bodil Sørensen fra ældrerådet har
siddet med i styregruppen. Projektet er pårørende er en stærk samarbejdspartner til at styrke
omsorg og nærvær for borgeren.
Boliger – kommunen modtager mange henvendelser om seniorbofællesskaber. En repræsentant
er budt med i en boligpolitisk styregruppe.
Ældre-plejeboliger er der lige nu nok af. Dog vil behovet øges i Egtved og Børkop frem mod 2028.
Budget i balance.
Seniorudvalgets område er generelt under et langsigtet pres pga flere ældre og opgaveglidning fra
regioner til kommunerne.
Sygeplejeopgaverne bliver der flere og flere af. Området er tilført 5 mill. Kr i 2021. Alligevel
kommer der til at mangle 15-20 mill kr i 2022 pga (som tidligere nævnt) opgaveglidning og mere
komplekse borgere. I 2018 brugte man 108 minutter pr. borger (3500 borgere). I 2021 bruger man
160 minutter pr. borger (3750). Faste læger på plejehjemmene har været en succes. Der
mangler 400.000,- kr i 2022.
Der skal skabes råderum til prioriteringer. I
2022 er det 1,6 mill. Kr stigende til ca 5 mill. Kr de næste 4 år. Det vurderes, at det vil forringe
servicen på ældreområdet.
Løsningsforslag er bl.a flere klinikker, velfærdsteknologi, delegering til assistenterne og
rehabilitering.
Ældrerådet har givet udtryk for bekymring i forhold til de flere ældre, færre medarbejdere og det
store fokus på rehabilitering.
Henvendelse fra borgere – der oprettes en mappe i outlook, så alle rådsmedlemmer kan gemme
henvendelser og tage sig af de generelle bekymringer / problemstillinger.
Tilsyn på plejehjem (17 kommunale plejehjem, 2 private plejehjem, 2 friplejehjem). Konceptet er
nyt, hvor pårørende inddrages. Konklusionen er, at der er generel tilfredshed. Dog opfordrer
ældrerådet fortsat til at få en ekstern instans til at foretage tilsynet.
Tilsyn i hjemmeplejen – der er foretaget 120 tilsyn med fokus på personlig og praktisk hjælp,
rehabilitering, træning, madservice og indkøb. Generel tilfredshed med opmærksomhed på
dokumentation, indsatsmål samt fokus på fleksibilitet og medbestemmelse.
Ensomhedsproblematikken – det arbejder ældrerådet med. Aktivsammen +60 år – der oprettes et
ambassadørkorps, hvor Dorte Rørby er repræsentant.
Repræsentation på plejehjemmene – ønsker medlemmerne i rådet. Det skal selvfølgelig handle
om dialog og samarbejde samt information frem og tilbage.
Klager – kommunen har ikke et overblik / statistik over klager i ældreområdet. Det er på vej til at
blive udarbejdet, hvorefter ældrerådet orienteres.
Drøftelse i forbindelse med byggeriet af Kong Gaurs Gård i Børkop / Gaurslund – det er vigtigt, at
Englystparken bevares, hvilket også er den politiske beslutning.
Velkomstbrev sendes til alle over 18 år, som flytter til Vejle Kommune. Der flytter årligt ca. 350
borgere til kommunen på + 60 år. Drøftelsen gik på, om der skal sendes et særskilt brev til denne
målgruppe – ja, det vil være en go` ide.
BDO-rapporten – der peges især på det store ledelsesspænd alle ledere i ældreområdet her. Mere
tid til borgerne - ”bare2 5 minutter mere til hver borger vil koste 40 mill. Kr.
Ældredagen i 2021 er d. 7. oktober.

