Centerrådet, Egetoft
Møde i Centerrådet mandag den 13. januar 2019 kl. 8.30

Referat:

1. Godkendelse af referatet fra 9.12.2019
Godkendt
2. Orientering fra personalet
Ragnhild og Birgit er startet i køkkenet. Fra 16. marts får vi ny
leverandør til køkkenet. BC stopper og Hørkram overtager.
3. Visionsdag – se nedenstående klip fra mødet i november
Drøftet. Alle synes det kan være en god idé med en foredragsholder fra
en højskole. Trine kontakter Brandbjerg om de har én der er god til at
formidle eller de har et forslag om én der kan.
4. Flagstangen – flagregler
Jeg har kontaktet Vejle Kommune, jeg forventer at have et svar
inden mandag. Der er ingen regler i VK. Andet end på 2 bygninger i
Vejle by. Vi er derfor ikke forpligtet på at flage på Egetoft, men vi vil
stadig gerne gøre det ved særlige lejligheder.
Det aftales at Flagstangen først og fremmest skal rengøres, ny flagline
repareres så flaget lettere kan hejses. Tove spørger Peter om han kan
hjælpe med dette. Når dette er i orden blive det formidlet til alle holde
at hvis de vil flage er det ”holdets” eget ansvar at flaget hejses og tages
ned igen. Personalet kan vejlede i hvordan det gøres.
5 Økonomi
Der er kommet ca. 120.000 kr fra §18. – det der blev bevilliget sidste år
er brugt.
Nyt fra ÆldrerådetNotat fra 4/12-19

Der har været konference i Vingsted med fokus på teknologi.
Henvendelse fra et plejecenter – der må ikke benyttes handicapskilt i bussen.
Byggeriet af det nye plejecenter i Børkop er i udbud. Der skal nu også bygges en daginstitution på grunden,
som skal samarbejde med plejecenteret.
Der er blevet afholdt møde i Bredsten om evt. visiteret ældrebofællesskab i de ledige boliger på Stensvang.
Høring om indsatskataloget 2020:
Ældrerådet
• Er tilfredse med, at der ikke sker serviceforringelser.
• Ønsker at der indarbejdes et afsnit med fokus på ”svage ældre uden netværk”.
• At det er vigtigt, at der er fokus på sammenhæng i borgerrettede forløb mellem sygehus,
praktiserende læge og kommune.
• Ser frem til at få det nye tilsynskoncept i høring.
Renovering af rådhustorvet i Vejle…..
Fokusområder i 2020 er:
• seniorbofællesskaber
• teknologi og digitale løsninger
• svage ældre uden netværk
• ensomhed forsætter
• synlighed på aktivitetscentre og plejecentre
• det nære sundhedsvæsen
Notat fra 8/1-2020
Ny formand blev Svend Egon Christensen (Hans Erik Pedersen ønskede at trække sig som formand)
Ny næstformand er Conny Axel
Fremmøde valg til ældrerådet er anbefalet af seniorudvalget og fremsendt til økonomiudvalget, men udsat til
24. februar.
Invitation til repair-cafe` i Spinderihallerne d. 14. januar.
På et kommende møde drøftes ældrerådets synlighed på plejecentrene.
Er der hjælp at hente på bibliotekerne i Vejle kommune – f.eks bestilling af billetter. Bibliotekerne vil gerne
målrette uddannelsesindsatsen over for bestemte målgrupper – deltager gerne i dialogmøde. Bibliotekerne
er med i et EU-projekt / datastuer. Chefen for bibliotekerne ville undersøge, hvad der er gang i
(udviklingspotentiale for Egetoft??)
Der er tilført 5 mill kr i 2020 til demenssikring i kommunen – midlerne anvendes til at etablere stisystemer på
plejecentrene.
Teknologi og digitalisering (fokusområde i 2020) – ca 25% af vore +60 åringe bruger er ikke digitale! En
arbejdsgruppe bestående af Povl Tidemann, Dorte Rørbye og Bodil Sørensen arbejder med problematikken.

7. Eventuelt
• Den 25. april hvor der er ”ingen spiser alene” vil Egetoften holde det
som vanligt og ikke gå sammen med det arrangement der er i byen.
• ”Blomsten” skal med til hvert centerrådsmøde, så vi kan følge op.
• OBS næste Centerrådsmøde bliver den 17. februar, mødet i marts
udgår p.gr.a. generalforsamling og mødet i april bliver den 6..

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.

