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

3. september 2022
Ref.: LI

Ældrerådsmøde - Referat
Data om mødet

Mødedeltagere:

Dato:

2. september 2022

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

Tid:

9.30 -12.00

Wiebke Zickert (WZ), Manon Tholstrup (MT)

Sted:

Amagerstuen, Rådhuset

Reené Schwaner (RS)
Fra forvaltningen:
Borgerrådgiver Bettina Normann Petersen
deltog under pkt. 4.

Dagsorden:
1.

Godkendelse af dagsorden.
Dagsordenen blev godkendt uden tilføjelser.

2.

Siden sidst

LI og AK orienterede om deres oplevelser under kommunens borgermøde om budgettet.

3.

Gennemgang af sager i høring.

SSAU, møde den 6. september 2022
a) Pkt. 2 – Beslutning – Ansøgning om velfærdsaftale
Rådet traf beslutning at afgive høringssvar med anbefaling af administrationens indstilling
samt kommentarer til de igangværende projekter.
4.

Gennemgang af rådets egne sager.
Forebyggende hjemmebesøg.
Med udgangspunkt i borgerhenvendelser gennemgik rådet og borgerrådgiveren de
standardbreve kommunen anvender.
Ældrerådet vil bede centerchef Henrik Povl Eriksen på det kommende rådsmøde give en
orientering om, på hvilken måde borgerne udvælges til de forebyggende hjemmebesøg.
Ældrerådet vil desuden bede centerchefen om at give supplerende oplysninger om:
- Det intensive rehabiliteringsforløb i hjemmeplejen 2022-2023
- Arbejdsgrupper i hjemmeplejen

5.

Opfølgning på Ældrerådets kontakt med ”baglandet”.

a) Træf Ældrerådet på Wiedergården.
Rådet vil fortsat være at træffe om onsdagen, kl. 12-15 i lige uger.
b) Træf Ældrerådet på Enggården.
Rådet vil fremover være at træffe på Enggården en gang om måneden.
Første gang torsdag den 13. oktober 2022, kl. 15.30 – 18.00 med MT.

c)

Ajourføring af Ældreguide
Der foregår tegning af annoncer, og der er pt. nok til en guide på 8 sider. Vi følger op for
at afdække mulighederne for yderligere annoncører.

6.

Hjemmeside og Facebook
MT orienterer om arbejdet med at opdatere såvel hjemmesiden som Facebook.

7.

Nyt fra Danske Ældreråd. (DAE).

Bestyrelseskonference – 29. – 30. august 2022.
LI orienterede om konferencen, der primært beskæftigede sig med arbejdet om den
kommende ældrelov
Kommunal økonomi og budgetlægning – 31. august 2022.
LI havde videresendt planchematerialet til AK, da det bl.a. indeholder oplysninger om
arbejdet med de demografiske modeller.
Regionsældrerådsmøde – 15. september 2022
Hverken AK eller LI har mulighed for at deltage.

8.

Næste møde og underskrift af liste for mødediæter.
Næste ordinære møde er berammet til den 30. september 2022.

9.

Eventuelt
Intet til referat.
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