Centerrådet, Egetoft
Møde i Centerrådet mandag den 14. december 2020 kl. 8.30
Referat

1. Godkendelse af referatet fra 9. november 2020
Godkendt
2. Orientering fra personalet
-Der kommer brugere fra andre dagcentre, de fortæller at de er mere tryg ved at
komme på Egetoft, da retningslinjerne for Covid-19 bedre bliver overholdt her.
-Gåholdet der går mandag formiddag og tirsdag eftermiddag har der været god
tilslutning til, der er ca. 10 hver gang.
-Der er startet en pårørende gruppe for demente
-Der drøftes om der skal oprettes en gruppe for kræftramte, evt. både for den
kræftramte og for pårørende. Gruppen planlægges i samarbejde med Kræftens
bekæmpelse.
3. Coronasituationen
Egetoft skal nu være lukket ned. I første omgang til 3. januar.
4. Foredrag i flere lokaler (virtuelt) med via skærme/projektorer
Villy, Villys søn og Marianne har gjort et stort arbejde for at få adgang til virtuelt
skærme. Villys søn har været nede og installere det på Egetoft, der er et fint billede,
men der mangler stadig lyd. Villy aftaler det videre arbejde med søn.
Programmet er gratis og der er købt et web kamera, til 450 kr, der mangler evt. en
mikrofon.
5. Økonomi
Det ser ud til (som forventet) at cafeen kommer ud med et underskud og driften går
i nul
6. Nyt fra Ældrerådet
7. Notat ældreråd d. 16/12-2020
8.
9. Der har været møde med seniorudvalget – virtuelt, hvor formand, næstformand og
2 medlemmer deltog. Flg. blev drøftet:
10. Budget 2021 Staten har tildelt 26,8 mill. Kr som kompensation for øgede ”coronaudgifter”.
Derudover har byrådet bevilget 10,5 mill. Kr udgifterne er endnu ikke opgjort og det
vurderes, at pengene nok ikke dækker de extra udgifter totalt.
5 mill. Kroner er afsat til løsning af sygeplejefaglige opgaver.

11. Udbudsstyret contra behovsstyret hjemmepleje.
Politikerne er positive overfor denne model og vil drøfte en distriksstrukturen på et
kommen de seniorudvalgsmøde.
12. Varighedsbegreb.
Nødkald og nøglebokse er ikke omfattet af varighedsbegrebet.
Madservice – her gælder varighedsbegrebet.
13. Det kommunale tilsynskoncept.
Ovenstående revideres i 2021 og inddragelse af de pårørende vil være en del af
konceptet.
14. Forebyggelse af ensomhed.
Det er der fortsat fokus på og i den forbindelse er en frivilligkoordinator ansat.
15. Seniorbofællesskaber.
Da det at etablere bofællesskaber ikke er en direkte kommunal opgave, men et
partnerskab mellem en investor og en gruppe interesserede borgere, så kunne det
være interessant at drøfte, om ældrerådet, qua deres netværk, kan være med til at
have en koordinerende og drivende rolle. Dette drøftes på et kommende
ældrerådsmøde.
16.
17. Ordinært møde d. 2/12-20 (igen afviklet virtuelt).
18. Ældrerådsvalget d. 16.november 2021 – der skal bruges minimum 15 personer og
mindst 4 personer som reserve – i Egtved, Ødsted, Ø.Starup og Jerlev. Tak for
jeres tilslutning at hjælpe – det bliver mere konkret i det nye år.
19. Frivilligkoordinator Vibeke Bundgård præsenterede sig og hendes opgaver. Vibeke
vil støtte og hjælpe alle de frivillige i kommunen. I det nye år nedsættes en
arbejdsgruppe, hvor ældrerådet er repræsenteret.
20. Helle Brinch fortalte om status på fasttilknyttede læger på plejehjemmene. Det
fungerer så godt – det er med til at øge fagligheden og eventuelle problemstillinger
vurderes tidligt.

7. Eventuelt
Tove har valgt at gå på efterløn i løbet af foråret 2021. Planen bliver at der skal
være en centerleder på Stensvang og en centerleder på Hejlskov. Centerlederstillingen på
Stensvang er opslået til 1. februar.
Næste Møde: evt. 11. januar(Villy og Tove vurdere på dette først i januar, når vi ved om
lukningen af Egetoft forlænges.

