Centerrådet, Egetoft
Møde i Centerrådet mandag den 13. august 2018 kl.8.30

Dagsorden.
1. Godkendelse af referatet fra 11.06.2018
Godkendt
2. §18-midler hvad skal vi søge penge til? Nye ideer til aktiviteter?
Villy og Marianne vil sammen udfylde ansøgningsskema. Vejle Kommune giver
primært til ansøgninger rettet mod psykisk sårbarhed og ensomme. Der står i
regelsættet at der også ses på geografiske forhold.
Der søges både til det vi har fået til og noget der er givet afslag til.
Af nye ting ønsker vi at søge til: Spisevenner, så der evt. kan oprettes et hold mere
hvor der er fokus på ”grøn mad”
Yoga for ældre – søge til instruktør der kan undervise frivillige, så de selv kan
undervise.
Sundhedsinitiativer – cykle, kost, oplevelser osv.
Ansøgninger skal være sendt senest 1. november.
3. Persondataloven, nye regler.
Er der noget vi skal være opmærksom på ? Er der nogen vi skal informere?
Fra sidste mød.
Bilag (5 stk)
Hvis vi har mailadresser skal den enkelte selv godkende at vi bruger den.
Evt. lister med navne og adresser skal ikke ligge synlige fremme.
Jens vil overveje at slette navn/mailadresse på hjemmesiden.
4. Opfølgning visionsdagen.
Der søges §18 midler til nogen af de ting vi har beskrevet i ”blomsten”
5. Weekendaktiviteter/sommerens ture.
Der har været flere ture med ca. 20 deltagere. Der tages altid billeder på disse ture,
de bruges efterfølgende til nogle gode samtaler i de weekender der ikke er aktivitet
ud af huset.
6. Økonomi
Ingen nye tal
7. Eventuelt
• Datastuen, der er få tilmeldinger i år. Der oprettes et nyt hold hvor man hver
torsdag mellem 10.00 og 12.00 frit kan møde op hvis man har noget man
gerne vil have undervisning i.
• Referat fra Ældrerådet:
Ældrerådsmøde d. 9/8-2018 – sammendrag af referatet.
1. Gennemgang af rapporten om magtanvendelse på plejecentre.
Magt bruges i forbindelse med eksempelvis hygiejnesituationer, brugen af chips, trædemåtter, CPStrackere og bløde stofseler.
Alle pædagogiske tiltag er forsøgt, før der bruges magt i situationen, og efterflg. drøftes situationen i

personalegruppen, og de pårørende oplyses om situationen.
I ældrerådet drøftes det at skulle indberette (dokumentere), men som Helle Brinch siger, så er det en
accepteret dokumentationsform, idet det netop dokumenterer nødvendigheden.
2. Årsberetning for tilsyn på plejecentre.
Der udføres hvert år et uanmeldt tilsyn på alle plejecentre i Vejle kommune .Tilsynsførende er en
uvildig person, som ikke er ansat i driften og ikke i myndigheden. Man får selvfølgelig et
øjebliksbillede – ja, (og ældrerådet drøfter og har tidligere drøftet) en anden form for tilsyn.
Der var mange positive tilbagemeldinger. Enkelte gav bl.a. udtryk for, at det er rart, når der kommer
få forskellige medarbejdere i hjemmet / boligen. Enkelte gav udtryk for en mindre heldig dialog, men
som helhed – tilfredshed og mange meget, meget søde folk.
Rapporten drøftes i personalegruppen og i beboer-pårørenderåd, så der kan uddrages læring af
tilsynet.
Thyra Frank foreslår afskaffelse af disse tilsyn som et besparelsesforslag, hvilket Danske ældreråd
protesterer imod.
3. Acutpladser.
Det drøftes og der arbejdes på, at ophold på acutpladser bliver gratis for borgere, når det ”erstatter”
et sygehusophold. Det kan der være delte meninger om.
4. Flg. arbejdes der med:
• At arrangere et møde med frivilligrådet – en lille arbejdsgruppe arbejder på det.
• Ny sundhedsaftale er på vej – kom med kommentarer og ideer, som næstformand Svend
Erik kan bringe frem i regionsrådet.
• Sygdomme som eks paradentose er for egen regning, hvilket er en sygdom, som kan blive
rigtig dyr, så ældrerådene synes, det skulle være en offentlig udgift.
• Høreapparater er der lang ventetid på, hvilket ofte får folk til at købe selv hos private, så der
drøftes nedsættelse af ventetider.
• Vejles ældreråd ønsker flere penge til demensområdet.
• Boligstrategi – tre personer i ældrerådet ar arbejdet med dette, og deres resultat fremlægges
til næste møde, hvorefter jan kan fortælle om det.
• Bevilling af nøgleboks uden nødvendigvis at kunne betjene et nødkald fremlægges for
politikerne iflg. ønske fra rådet / borgerne.
Jeg er repræsentant i de opgaver / møder, der om handler demens og derudover er jeg blevet
ældrerådets repræsentant i arbejdsgruppen vedrørende plejehjemsbyggeriet i Børkop. Kom endelig
med kommentarer, hvis der noget, som bør være med i fremtidens plejehjem!

•
•

mødet den 10. september er aflyst
Næste møde er den 8. oktober, Eva sender dagsorden

