Centerrådet, Egetoft
Møde i Centerrådet mandag den 8. februar 2021 kl. 8.30
Referat:

1. Godkendelse af referatet fra 14. december 2020
Godkendt
2. Orientering fra personalet
Egetofts personale er på Hejlskov. Anne har telefonen fra Egetoft med
og kan besvare opkald. Vi drøftede muligheden for at personalet kan
ringe til de borger der kan have behov for dette. Personalet kender ikke
telefon nr. på alle. Der blive skrevet på hjemmesiden at alle er
velkommen til at ringe til Egetoft hvis de har behov for dette. Marianne
sender opslag til Jens, som sørger for det kommer på hjemmesiden.
3. Coronasituationen
Der er endnu ingen meldinger om hvornår Egetoft må åbne igen. Når
de åbner er planen at holdene starter op i samme rækkefølge som
sidst.
Datastuen har et tilbud om ”fjernhjælp” over pc. Villy eksperimentere
desuden med skype, som også forventes at tages i brug.
4. Økonomi
Egetoft kommer ud med et mindre underskud i 2020.
Centerrådets kasse ”står stille” der bliver kun betalt gebyrer fra den.
Ombygning ovenpå. Tove fremsender ansøgningen til Områdeleder
igen og til centerrådet som orientering.
5. Nyt fra Ældrerådet
Notat ældreråd – januar og februar 2021. (virtuelle møder d. 13/1 og 3/2.)
Projektmidlerne, som er søgt i puljemidler og bevilget, er sat i bero pga
corona – projektet handler om fokus på samarbejde med de pårørende.

Et medlem Anne Grethe Lund er stoppet (personlige årsager9 og
suppleanten Anni Gosvig er kommet i rådet i stedet.
Der skal skabes rum til prioritering i budgettet 2021 – der peges på
reduktioner på flg. områder (så det ikke berører borgerne direkte): Kliniske
vejledere, diætister, demenskonsulent reduceres med 8 t/uge,
administrationen og administrativt udstyr, energi i bygninger, acutte
hjælpemiddelkørsler, tre dagcentres weekend bemanding (Rosengården,
Bakkegården, Gulkrog), elevbudgettet.
Ældrerådets bekymring er, at det ikke må gå ud over de svageste i området.
Klagesager – der er blevet forespurgt fra ældrerådet, om Vejle Kommune har
et overblik over klagesager i kommunen. Det har de ikke, men er i færd med
at udarbejde et sådant overblik.
Valg til danske ældreråd – Conny Axel fra ældrerådet i Vejle stiller op til deres
bestyrelse. Der er valg i løbet af februar.
Vaccinationer – målgruppe 1 er plejehjemsbeboerne. Målgruppe 2 borgere
over 65 år, som modtager hjemmehjælp og/eller praktisk bistand (870 i Vejle
kommune). Målgruppe 3 er borgere over 85 år, som ikke nødvendigvis er
kendt i systemet. Kommunen skal sender navne til SSI (sundshedsstyrelsen).
Efterflg. kan kommunen ikke følge med i, hvem der har fået brev eller besked
i E-boks, hvilket besværliggør kommunikationen. Pga manglende
vaccinationer flyttes tiderne ofte.
Fremmødevalg til ældrerådsvalget i kommunen, som er d. 16. november brevstemmer i den forbindelse er problematisk, hvilket formanden drøfter
med de ansvarlige i kommunen. Der skal bruges 12 hjælpere i ”mit” område
og heraf er de 3 valgstyrere. Tak for jeres tilslutning – I hører nærmere. Så
foreløbig er vi 7.
Den gode ældrepleje og herunder flexibilitet og medbestemmelse er et punkt
til drøftelse på det næste ældrerådsmøde. Ældrerådet finder det
problematisk, at alle opgaver er så konkret og detaljeret beskrevet i
indsatskataloget, så der ikke levnes meget plads ti len faglig vurdering og
selvbestemmelse.
Frivilligkoordinator Vibeke Bundgård har udarbejdet er notat i samarbejde en
lille arbejdsgruppe i ældrerådet i forhold til det frivillige arbejde – se
medfølgende notat.
Status på ældrepolitikken fremlagde Helle Brinch – 6 temaer:
1. Støtte og hjælp til ældre, der ønsker at bo i eget hjem samt
specialiseret tilbud til plejehjemsbeboere.
2. Teknologi – tæt på borgeren.
3. Liver med demens – folder livet ud.
4. Det aktive valg – folder livet ud.

5. Relationer og netværk
6. Sammen om sundhed – kvalitet, kompetencer og tryghed.
Vejle kommune sender et velkomstbrev til alle nye tilflyttere fra 18 år og
opefter. Der flytter mere end 350 +60 årige til Vejle kommune hvert år. De
medarbejdere, der har ansvaret for dette brev, har spurgt ældrerådet, om det
ville være en go´ ide at lave et tillægsbrev til de +60 årige – og det mener
centerrådet er en god ide.
Ekstern analyse på ældreområdet skal varetages af firmaet BDO–
seniorudvalget ønsker belyst borgertilfredshed (incl. pårørende) samt
kompetenceniveau hos medarbejdere og ledere.
Økonomiudvalget ønsker en organisations- og kulturanalyse.
Velfærdsmagasinet, som udkommer 4 gange om året vil bl.a. indeholde noget
om de nyanlagte haver ved plejehjemmene (og måske vedligehold af dem),
det kommen fremmødevalg og vaccinationer samt meget, meget mere.
Og så blev det drøftet igen, om en repræsentant for ældrerådet skulle være
med på alle plejehjem i Vejle kommune – med til deres møder……

7. Eventuelt
-Generalforsamling er udsat til Egetoft åbner, evt. kan centerrådet blive
som det er nu til generalforsamling 2022.

