ÆLDRERÅDET
ÅRSBERETNING 2018
Året 2018 blev starten for det nyvalgte ældreråd. Genvalgt blev Jytte Boysen og Karin Dalager, nyvalgt blev
Hanne Grønborg, Marianne Nehm, Britta Kubiak, Ulla Hoeck – Petersen, Anna Elisabeth Aagård, Bruno
Clausen og Thorkild Jacobsen. På konstituerende møde valgtes Karin Dalager som formand og Thorkild
Jacobsen til næstformand.
Det nye Ældreråd valgte at have fokus på demensområdet, velfærdsteknologi og ensomhed, samarbejde mellem
kommunen og de frivillige sociale foreninger.
Der er nedsat arbejdsgrupper, der vil arbejde med henholdsvis demens, temadage, en redaktionsgruppe og
velfærdsteknologi. Desuden deltager et medlem i Handicaprådets tilgængelighedsudvalg.
Ældrerådets medlemmer har i marts deltaget i Danske Ældreråds temadag om love og regler, rettigheder og
pligter. Danske Ældreråd afholder desuden Ældrepolitisk temadag og repræsentantskabsmøde i maj, hvor
temaet var: Har vi et værdigt samfund at blive ældre i Der var mange interessante oplæg og workshops om
kommunale budgetter, værdig ældreomsorg, fleksible ældreboliger, demensvenlige kommuner og en værdig
død. Desuden afholdtes i november en dag om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. I april var
formand og næstformand til møde i Danske Ældreråd.
Alle medlemmer deltog i temadag om værdighedspolitikken i maj.
Tre medlemmer var i august til møde med ældreminister Thyra Frank. Der kom mange synspunkter og ønsker
til ministeren, men der kom ikke noget konkret tilbage. Hun lovede dog, at tage vore ønsker med i arbejdet.
I november indbød ældreministeriet til åbningskonference for Videnscenter for værdig Ældrepleje. D. 29.11
deltog seks medlemmer.
På demensområdet samarbejder Ældrerådet med Kompetencecenter for Demens for at lave en strategi. Målet er
at gøre lokalområderne mere opmærksomme på problematikken omkring demensramte i nærområderne
”Sammen om demens”. Det er endnu i sin opstart, og der er indledt samarbejde med landsbykoordinatoren.
Ældre-Info, som vi kender det, udkommer ikke mere. Der arbejdes i redaktionsgruppen på at finde alternativer.
Ældrerådet har i september arrangeret en temadag med Mette Søndergård, der fortalte om, hvordan man kan
hjælpe og forstå en demensramt. Derefter kom Tine Kjeldsen med et oplæg om Kompetencecenter for Demens.
En god eftermiddag med fuldt hus.
Ældrerådet tog i oktober på en rundtur til alle plejecentre, hjemmeplejedistrikter, sygeplejedistrikter,
akutsygeplejen og hjælpemiddeldepotet. Det var en givende rundtur, som bragte stor forståelse for arbejdet i
pleje- og omsorgsområdet.
Formand og næstformand deltager har deltaget møder i Regionsældrerådet og i møder med de fem sønderjyske
ældreråd, hvor vi udveksler erfaringer og gode ideer.
Formand deltager i brugergruppemøde omkring ombygning af Mølleparkens Plejecenter. Ældrerådet har holdt
oplæg for pensionistforeningen i Fynshav om ældrerådsarbejdet. Desuden udarbejder Ældrerådet i samarbejde
med frivilligkonsulenten forslag om uddeling af § 79 midler. Social- og Seniorudvalget har
beslutningskompetencen.
Der er afholdt ni ordinære møder, og der er afgivet 12 høringssvar, som kan ses på kommunens hjemmeside.

