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

1. oktober 2022
Ref.: LI

Ældrerådsmøde - Dagsorden
Data om mødet

Mødedeltagere:

Dato:

30. september 2022

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

Tid:

9.30 -13.30

Wiebke Zickert (WZ), Manon Tholstrup (MT)

Sted:

Amagerstuen, Rådhuset

Reené Schwaner (RS)
Fra forvaltningen:
Centerchef Henrik Povl Eriksen under pkt. 3.
Konsulent Christina Faber under pkt. 6.

Dagsorden:
1.

Godkendelse af dagsorden.
Godkendt med fleksibilitet for forløbet.

2.

Gennemgang af sager i høring.
Ingen af punkterne på SSAU-dagsordenen for den 4. oktober 2022 var udpeget til høring i
ÆldrerådetAK havde fremsendt en liste med kommentarer til SSAU-dagsordenen, hvoraf nogle blev
drøftet under næste punkt.

3.

Dialog med forvaltningen.
Ældrerådet havde inviteret centerchef Henrik Povl Eriksen til at give en orientering om:
- På hvilken måde borgerne udvælges til de forebyggende hjemmebesøg.
- Det intensive rehabiliteringsforløb i hjemmeplejen 2022-2023.
- Arbejdsgrupper i hjemmeplejen.
- Kvalitetsstandard for rengøring i hjem.
Dette vil blive fulgt op med fremsendelse af den gældende standard.

4.

Opfølgning på Ældrerådets kontakt med ”baglandet”.
a) Træf Ældrerådet på Wiedergården.

Kalender blev ajourført.

b) Træf Ældrerådet på Enggården.

Kalender blev ajourført.

c)

Ajourføring af Ældreguide

AD Media har en foreløbig disposition til den kommende guide.
Fotografering vil finde sted den 26. oktober 2022. Tid og sted følger.

5.

Nyt fra Danske Ældreråd. (DAE).
Der afholdes Vestegnstræf i Ishøj, fredag den 28. oktober 2022, kl. 9.00 – 15.00.
LI og WZ deltager, hvorfor det berammede Ældrerådsmøde flyttes fra den 28. oktober til
den 26. oktober 2022.

6.

Interview
Som et led i processen om Det gode liv på Enggården, gennemførte konsulent Christina
Faber et interview med MT, RS og LI.
AK og WZ havde måtte forlade mødet. Begge havde fremsendt skriftlige kommentarer til
sagen.

7.

Næste møde og underskrift af liste for mødediæter.
Næste ordinære møde er ændret til den 26. september 2022.

8.

Eventuelt
Intet til referat

