Ældrerådet i Dragør
Dragør Rådhus
Kirkevej 7
2791 Dragør
info@aeldreraadetdragør.dk

4. juni 2022
Ref.: LI

Ældrerådsmøde - Referat
Data om mødet

Mødedeltagere:

Dato:

3. juni 2022

Leif Ingersholm (LI), Arne Kindler (AK),

Tid:

10.00-12.00

Wiebke Zickert (WZ), Manon Tholstrup (MT)

Sted:

Rådhuset - Amager stuen

Reené Schwaner (RS)
Fra forvaltningen:
Efter aftale; ingen.

Dagsorden:
1.

Godkendelse af dagsorden.
Godkendt uden ændringer.

2.

Siden sidst
ACV har fremsat en række forslag hvor Ældrerådet tænkes involveret.
Se SSAU dagsorden pkt. 15, 16, 17 og 18.
De tidligere fremsendte artikler er relevante i forhold til dette arbejde.
Det blev aftalt, at der fremsendes bemærkningsskrivelse med positive tilsagn om
deltagelse i pkt. 15, 16 og 17, samt med bekymring om overvejelserne i pkt. 18.

3.

Gennemgang af sager i høring.
a) TILSYN MED ENGGÅRDEN, 3 MTO - 2021
Der blev aftalt høringssvar med bekymring om, at der stadig er behov for forbedringer for
dokumentation.
b) TILSYN MED DEN KOMMUNALE HJEMMEPLEJE, 2021
Der blev aftalt høringssvar med bekymring om, at kvaliteten af den leverede pleje og
omsorg er faldet siden sidste rapport.

4.

Gennemgang af rådets egne sager.
Intet til referat

5.

Opfølgning på Ældrerådets kontakt med ”baglandet”.
a) Træf Ældrerådet på Wiedergården.
Følgende vagter blev aftalt: 15.06 LI, 29.06 AK, 10.08 AK, 24.08 LI, 7.09 WZ og 21.09
MT.
b) Ajourføring af Ældreguide
Det blev ad omveje konstateret, at AD Media har udsendt brev til mulige annoncører uden
forudgående orientering.

6.

Aktivering af hjemmeside og Facebook
MT orienterer om arbejdet med at aktivere såvel hjemmesiden som Facebook.
Det blev aftalt, at der tilføjes link til relevante patientforeningers hjemmesider.

7.

Nyt fra Danske Ældreråd. (DAE).
Li orienterede fra DAE’s bestyrelsesmøde den 2. juni, bl.a. om forløbet af forhandlingerne
om den nye ælrelovgivning.

8.

Oplæg til årets mærkesager.
Punktet genoptages ved et senere møde.

9.

Næste møde og underskrift af liste for mødediæter.
Næste ordinære møde er berammet til den 5. august 2022.

10. Eventuelt
Intet til referat.

