Centerrådet, Egetoft
Møde i Centerrådet mandag den 7. oktober 2019 kl. 8.30
Referat.

1. Godkendelse af referatet fra 9.9.2019
godkendt
2. Orientering fra personalet
Kommer under andre punkter
3. §18-ansøgninger (Marianne)
Der er holdt møder med alle frivillige og det er ved at være klar til at sende ind.
Emnet der søges under skal være omfattet af ensomhed og nærhed.
4. Vi har 2 træskulpturer – hvad går vi med dem?
”den med nøglen” er indkøbt i 1993 af Overgården og er produceret i Danmark
overvejende ved hjælp af en motorsav.
”uglen” er fremstillet af de russiske gæster fra venskabsforeningen. Der er kun brugt
ikke motordrevne redskaber.
Der er enighed om at begge skal bevares. Der er forslag om at ”nøglen” skal
placeres ved trappen og ”uglen” på terrassen. De trænger begge til vedligeholdelse,
de skal slibes og have noget træbeskyttelse. Hardy vil være tovholder i en gruppe
der står for dette. Der er brug for flere hænder og interesserede kan henvende sig
på kontoret
”Eventyrtræet” der stod nede i byen er blevet delt, hvor en del står i Villys have og
en del på Egtved camping.
5. Sommerens/efterårets ture
Der har været udflugt til Bogense ved Gyldensten strand. Det var en flot tur og godt
vejr.
Der er udflugt til julemuseum i Brørup
Ravnsborg julemarked ved Fåborg er kun for gående da der er langt at gå fra pplads.

6. Evaluering af frivilligdagen den 20. september.
En god dag med et fint foredrag.
7. Økonomi
Der er bestilt en der kan fuge i fryserummet i køkkenet og til væg i fællesrum
8. Nyt fra Ældrerådet
Notat ældreråd 25.09.2019.
Der er ansat to pårørendeguider i Vejle kommune.
Danske ældreråd vil arbejde med flg. indsatser:
1. Vi vil sikre kernevelfærden.
2. Vi vil styrke rehabilitering og genoptræning.
3. Vi vil sikre en acutfunktion med kvalitet og uden egenbetaling.
4. Vi vil sikre udbredelse af nye boligformer til ældre.
Regionsrådet er opmærksomme på kvalitetsforskelle på sundhedshusene i kommunerne. Rådet anbefaler
fælles kvalitetsstandarder på området.
Ældrerådet oplever henvendelser fra borgere, som oplever problemer uden adgang til den digitale tidsalder.
Næste møde bliver vi orienteret om, hvilken hjælp der kan forventes fra borgerservice.
Nyt tilsynskoncept og ældrerådets høringssvar:
• Ældrerådet anerkender, at pårørende inddrages i tilsynet, og at man spørger ind til kvaliteten af
plejen og omsorgen herunder beboernes mulighed for selvbestemmelse, oplevelse af livskvalitet
samt sammenhæng i plejen.
• Rådet ønsker dog at påpege, at for at sikre uafhængighed i tilsynet, bør tilsynet foretages af en
ekstern aktør uden for kommunen. Fx kan man bytte tilsynsførende med en anden kommune.
• Ældrerådet finder det vigtigt, at spørgsmålene i tilsynet formuleres, så borgerne og pårørende kan
forstå disse.
• Rådet finder det endvidere vigtigt, at der bliver fulgt op på konklusionerne i tilsynsrapporterne, og at
de samme konklusioner ikke fremgår år efter år i rapporteringerne.
Boligpolitik er bygget op om 4 overordnede dogmer, der hver især har 4 forskellige skalatrin eller
perspektiver på boligudviklingen. De fire dogmer lyder:
1. Klog vækst i byen og på landet – ja, der er forskel.
2. En by for alle – hvad skaber en sammenhængende by?
3. Fællesskaber og forbindelse – hvad er et godt boligområde?
4. Boligarkitekttur og kvalitet – hvad er en god bolig?
Hver dogme har 2-4 underdogmer og et antal konkrete handlinger, som der skal arbejdes med at
gennemføre de kommende år.
Ældrerådets høringssvar.
• Ældrerådet kan tilslutte sig boligpolitikkens temaer og handlinger. Rådet noterer sig med tilfredshed,
at Vejle kommune ”vil fremme en variation af forskellige boligtilbud” herunder almene boliger, der
kan betales med en folkepension.
• Ældrerådet er ligeledes positiv over for, at man ”vil bygge fremtidssikrede boliger f.eks. med
udgangspunkt i Seniorboligstandarden, som PFA har udarbejdet sammen SBI og Ålborg universitet”.

•

Ældrerådet ønsker dog at påpege, at der også bør ses på mulighederne for almene og private
bofællesskaber med fælles arealer for bl.a. seniorer.

Råder er tilfreds med, at politikerne har lyttet til rådet og boliggruppen i rådet.
Boligguideordningen, som har fungeret i 2018 og i 2019, blev etableret, idet der var en oplevelse af, at der
på plejecentrene og i hjemmeplejen er borgere, som ikke får hjælp til flytning, fordi de er uden pårørende
eller netværk.
Målet med indsatsen er at hæve borgernes livskvalitet og gøre en kaotisk situation mere hånterbar.
Ældrerådet anbefaler, at ordningen fortsætter efter forsøgets afslutning og vil drøfte dette på det kommende
dialogmøde med seniorudvalget under emnet ”svage ældre uden netværk”.
Punkter til møde med seniorudvalg d. 20. november 2019. Ældrerådet er inviteret til dialog med politikerne to
gange om året, og nu d. 20. november ønsker ældrerådet flg. drøftelser:
• Fremmødevalg Ældreråd 2021.
• Svage ældre uden netværk.

•

Budget 2020 Senior.

9. Eventuelt

