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

6. marts 2022
Ref.: LI

Ældrerådsmøde - Referat
Data om mødet

Mødedeltagere:

Dato:

3. marts 2022

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

Tid:

9.00-12.30

Wiebke Zickert (WZ), Manon Tholstrup (MT)

Sted:

Rådhuset - St. Magleby stuen

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

Dagsorden:
1.

Godkendelse af dagsorden.
Godkendt

2.

Siden sidst
AK orienterede om sine undersøgelser om befolkningsprognosen sammenholdt med
kommunens budget. Der er ikke overensstemmelse.
Der er berammet Budget borgermøde 17. august 2022.

3.

Gennemgang af sager i høring.
a) Ændring af navn på Omsorgscenter Enggården til Plejehjem Enggården.
Rådet besluttede at anbefale, at navnet alene bliver Enggården, uden tillægsbetegnelse.
b) Katalog for kvalitetsstandard og sundhedstilbud i Dragør Kommune
Det kunne konstateres, at der i forhold til det tilsvarende katalog for 2021 er sket en total
ombrydning af indholdet og ændringer i layoutet.
Det blev besluttet af afgive et høringssvar hvor der peges på observationerne, og at der
tilbydes deltagelse i arbejdet med at optimere dette vigtige værk.

4.

Gennemgang af rådets egne sager.
a) Forventningsafstemning om arbejdet i rådet
Der vil blive lagt vægt på at formidle rådets aktiviteter, herunder som nævnt i pkt. 6.

5.

Opfølgning på Ældrerådets kontakt med ”baglandet”.
a) Træf Ældrerådet på Wiedergården.
LI undersøger hvilke tidsmæssige muligheder der er i Aktivitetshuset.
b) Ajourføring af Ældreguide
Der er intet nyt. AD Media vil iværksætte salg af annoncer i løbet af 2-3 måneder.

6.

Aktivering af hjemmeside og Facebook
MT orienterede om sin ajourføring af hjemmesiden, men foreslog at der indgås aftale om
et nyt og mere dynamisk system. Der må forventes en årsudgift på omkring kr.4.500.
Rådet tilsluttede sig dette forslag.
MT og LI vil mødes for i fællesskab af se på vores Facebook.

7.

Nyt fra Danske Ældreråd. (DAE).
Li orienterede om DAE’s dialogmøde den 2. marts 2022 om ny ældrelov.

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 1. april 2022.
LI orienterede om, at vi på dette møde kl. 10.00 vil få besøg af den nytiltrådte direktør Pia
Holm Nielsen, centerchef Henrik Povl Eriksen og vores specialkonsulent Christina Maria
Faber.
Det kan forventes, at formand og næstformand bliver inviteret til dialogmøde med SSAU
den 5. april 2022

10. Eventuelt
Intet til referat

