Centerrådet, Egetoft
Møde i Centerrådet mandag den 17. juni 2019 kl. 8.30

Referat

1. Godkendelse af referatet fra 13.5.2019
Godkendt
2. Orientering fra personalet
Der var 55 med på Cafe Alrø – en fin tur
Weekenden før var der ca. 40 med til Snaptun – god tilslutning
3. Folkemødet i Vejle 7. og 8. juni med fokus på ensomhed
Villy og Anne Marie var repræsentanter for frivillig centret på Folkemødet. Det
startede med et godt foredrag. Efterfølgende deltog i debatgrupper. Villy om hvad
der skal ske med værdighedspolitikken og Anne Marie ved ældresagen om hvordan
man skoler unge til en bedre måde at opføre sig på.
4. Frivilligprisen 2019 (Egetoft) Frivilligdagen afholdes i år i september,
det er et problem at få kandidatforslag p.g.a. det lavere aktivitetsniveau i
sommerperioden. Hvad går vi?
Frivilligpris sættes i bero, da det er svært at pege en enkelt kandidat ud. Vi drøftede
muligheden for at kunne give alle der var med på frivilligdagen ”noget” som tak for
hjælpen i årets løb. Drøftes videre næste gang.
Frivillig dagen er den 20. september hvor Leif Maibom kommer og holder foredrag.
5. Nyt vedr. ombygning af 1.sal?
Der er ikke noget nyt – Tove har fremsendt en ansøgning til budget 2020
6. Økonomi
Det ses tydeligt på budgettet at der er taget 2% på driften
7. Nyt fra Ældrerådet

Notat fra d. 13. juni 2019
Besøg på hjælpemiddeldepotet:
• 20 ansatte og de varetager opgaver for senior,- voksen- og psykiatriområdet.
• Stræber imod ens service-niveau indenfor hjælpemiddelområdet.
• Der leveres hjælpemidler to gange om ugen. Er det en acut forespørgsel, kan der
leveres indenfor en time, når hjælpemidlet bestilles før kl. 13.
• Rehabiliteringshjælpemidler bestilles på hjælpemiddeldepotet, hvorimod personlige
hjælpemidlelr bevilges og bestilles gennem myndighedsafdelingen.
• Der samarbejdes mere og mere med sygehuset – bl.a. kan lånte hjælpemidler fra
sygehuset afleveres på hjælpemiddeldepotet.
• Demenskonsulenter kan efterhånden selv bevilge flere og flere hjælpemidler.
• Kørestole – man går efterhånden over til massive dæk.
• Der arbejdes med effektivisering vhja LEAN-princippet.
Siden sidst.
• Plejehjemsbyggeriet i Børkop – grunden er nu købt og de arkæologiske
udgravninger starter i september måned. D. 28. september er præsentationsrunde.
• Seniorbofællesskaber er ofte på dagsordenen og drøftes.
• Ældredagen afholdes i oktober og Belinda Hornshøj vil komme med oplæg over
emnet generationerne mødes.
• Når kommunen udbyder billetter til f.eks. koncerter, som skal bestilles online – så
kan man henvende sig i borgerservice og få hjælp, hvis man ikke kan bestille
online.

8. Eventuelt
• Sommerfest er aftalt til den 11. maj 2020 for personale og centerråd
• 5. september er der afskedsreception for Bente som har valgt at stoppe

Næste møde 12. august

