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

8. maj 2022
Ref.: LI

Ældrerådsmøde - Referat
Data om mødet

Mødedeltagere:

Dato:

6. maj 2022

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

Tid:

10.00-12.00

Wiebke Zickert (WZ), Manon Tholstrup (MT)

Sted:

Rådhuset - Dragør stuen

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

Dagsorden:
1.

Godkendelse af dagsorden.
Godkendt.

2.

Siden sidst
I sagen om rengøringsfrekvens blev rådets forslag underkendt i SSAU.
Der blev besluttet en model, hvor der tages mere hensyn til forvaltningens evne til at
planlægge, end til borgernes behov for rengøring.
Ældrerådet fremsender kommentar med kritik af bl.a. manglende erstatningsrengøring.

3.

Gennemgang af sager i høring.
a) Handleplan for sektor 7 - Sundheds- og ældreområdet
Der blev aftalt høringssvar med bekymring om sundhedsrisiko på grund af reduceret
hygiejne.
b) Kommunalt tilsyn på Enggården
Der blev aftalt høringssvar, hvor der gives bemærkning om kritikken måltidernes kvalitet.

4.

Gennemgang af rådets egne aktiviteter.
Følgende har tilbudt sig som oplægsholdere ved lokale arrangementer:
Finn Nørbygaard - ”Mine 12 veje til liv - om at få liv i livet” ---noerbygaard.dk
Hanne Faldborg - ”Den 3. alder, gør den til livets bedste.
Ældrerådet har ikke aktuelle planer om sådanne arrangementer.
Det overvejes at gentage et tidligere temamøde om Fremtidsfuldmagt.

5.

Opfølgning på Ældrerådets kontakt med ”baglandet”.
a) Træf Ældrerådet på Wiedergården.
Der er iværksat Træf hver onsdag i lige uger, kl. 12 - 15. Det er frem til sommerferien
aftalt, hvilke rådsmedlemmer som har de forskellige vagter.
b) Ajourføring af Ældreguide
Der er intet nyt i processen med den nye udgave af Ældreguiden.

6.

Aktivering af hjemmeside og Facebook
MT orienterer om arbejdet med at aktivere såvel hjemmesiden som Facebook.
Facebook kører, og hjemmesiden vil være helt oppe inden for to uger.

7.

Nyt fra Danske Ældreråd. (DAE).
DAE afholder repræsentantskabsmøde 9. maj. LI deltager.
Regionsældrerådet afholder møde 16. maj i Hillerød. AK deltager.
Der er indkaldt til Vestegnstræf 20. maj.

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 3. juni 2022.

10. Eventuelt
Intet til referat.
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