Centerrådet, Egetoft
Møde i Centerrådet mandag den 11. november 2019 kl. 8.30
Referat:

1. Godkendelse af referatet fra 7.10.2019
godkendt
2. Orientering fra personalet
Lydisolerende plader er hængt op i caféen. Vi vil forsætte med at
hænge billeder op på væggen, selv om det måske tager noget af
effekten af det lyddæmpende.
3. Fastsættelse af generalforsamling 2020
Tirsdag den 3. marts kl. 13.30
4. Fastsættelse af visionsdag 2020
22. april 9.00 til 12.00. der blev foreslået at vi skulle spørge Dorte Blat
og Sara Munk Danmark om de kunne tale om ensomhed/robusthed og
kommunens tanker i den anledning. Efterfølgende foreslog personalet
at vi måske spørger en højskolemand om at komme med nogle nye
tanker om emnet. Kan vi drøfte det på næste møde.
5. Oplysninger til Sydbank iht. Lov om hvidvask.
Se bilag
Der blev taget kopi af diverse kort.
5. Økonomi
Intet nyt
6. Nyt fra Ældrerådet
Forvaltningen søger kroner fra ”Pulje til at tilpasse indretning og fysiske
omgivelser i forhold til at forebygge og håndtere udadreagerende adfærd” til
at forebygge og reducere udadreagerende adfærd hos borgere med demens.
Målet er at øge tryghed og trivsel hos borgere og pårørende.

Skoleelever på plejecentre – er det noget, der kan udbredes til flere
plejecentre i Vejle kommune? Dette blev drøftet.
Ældrerådet ønsker, at klippekort bevares i Vejle kommune – hvilket også er
planen.
Dorte Bladt orienterede om forebyggende hjemmebesøg i Vejle kommune:
1. Fra man er 80 år, får man tilbudt et forebyggende hjemmebesøg mindst
en gang om året.
2. Når man fylder 75 år, får man tilbudt et besøg, og det vurderes, om der
skal flere besøg til før man fylder 80 år.
3. Fra man er 65 år, får man tilbudt besøg, hvis man har mistet en
samlever eller ægtefælle.
Takststigning fra 1. januar for behovsstyret trafik (handicapkørsel og flexture),
hvilket bekymrer ældrerådet. Især for de borgere med lange afstande. Det er
ikke fordrende, hvis det hindrer mobilitet og dermed forebyggelse af
ensomhed.
Desuden er det beklageligt, at der opnås rabat ved onlinebestilling, da en stor
del af +60 årige ikke benytter computere.
Ældredag – blev afholdt i Vejle. Det er en tradition og det er en invitation til
fællesskab med andre ældre.
Boliggruppen holdt møde med teknisk udvalgs formand, hvor de slog på
vigtigheden af forskellige boformer i det samme område.
Status på Stensvang – åbent hus, hvor muligheder fremvises.
7. Eventuelt
• Der er åbent hus på Stensvang i den afdeling der blev brugt til
aflastning. Der er tanke om at det skal bruges til
ældreboligfællesskab og for at se om der er interesse for dette
bliver der indrettet 2 lejligheder, så det kan ses hvordan det evt.
kan indrettes.
• Gavldøren ovenpå skal huskes at den skal lukkes inden sidste
mand går hjem.

