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Anna Winifred
Pedersen
Blommehaven 5
2680 Solrød Strand
Tlf: 2380 0477

Næstformand
Børge Raasthøj
Bæktoften 11
2680 Solrød Strand
Tlf: 5614 0236

annawin@yahoo.dk
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Erling Elberg

Erling Quist
Pedersen

Bækparken 26
4622 Havdrup
Tlf: 2146 1644

erlingelberg@mail.tele.dk

Flemming Frisk
Andersen
Valmuevangen 5
2680 Solrød Strand
Tlf: 5051 2575
f.frisk.a@hotmail.com

Sonja Poulsen
Elleholmen 9, 3 th.
2680 Solrød Strand
Tlf.: 2221 1403

sonjap2680@ gmail.com
Ældrerådets sekretær:
Bente Gaardhøj Johansen
Tlf.: 5618 2420
bgj@solrod.dk

Skovpibervej 26
2680 Solrød Strand
Tlf: 5614 5075
e.quist.pedersen@
webspeed.dk

Henny Liff Larsen
Jersie Center 1
2680 Solrød Strand
Tlf: 5042 5618
larsen.henny326@
gmail.com

+ 60

Solrød Ældreråds årsberetning for 2014.
Dette er den første årsberetning fra det Ældreråd, der blev valgt for perioden 2014-17.
Valget var det første, hvor der var fremmødevalg afholdt samtidigt med
valget til Byrådet.
Stemmeprocenten ved valget var på 66,33 %, hvilket må siges at være
et pænt fremmøde.
Ved årsskiftet udgjorde antallet af personer i alderen 60+ ca. ¼ af Solrøds befolkning.
Hvorfor et Ældreråd.
Folketinget har besluttet, at alle kommuner skal have et ældreråd. Ældrerådets opgave er at rådgive Byrådet i alle ældrepolitiske spørgsmål,
inden de behandles i de respektive udvalg eller Byrådet. Netop den rådgivende funktion gør, at Ældrerådet ikke har sager, som kan siges at
være resultat af dets virke.

Ældrerådets opgaver.
Vi skal også formidle synspunkter mellem borgere og kommunen om
lokale spørgsmål, der vedrører ældre. Dette kan bedst gøres ved en god
kontakt til målgruppen. Her er en stor udfordring. Mange har ikke
kendskab til Ældrerådet, dets arbejde og tænker ikke på at bruge Ældrerådet til at komme med forslag, der kan bringes videre. Ældrerådet
må beskæftige sig med og stille forslag om alt, der vedrører ældres forhold. Det eneste vi ikke må er at beskæftige os med konkrete personsager eller personalespørgsmål.

Side 2

Faste aktiviteter/møder.
Ældrerådet afholder møde ca. en gang om måneden – torsdagen før
Social-, Sundheds- og Fritidsudvalgets møder om mandagen.
Forår og efterår holdes dialogmøder med Social-, Sundheds- og Fritidsudvalgets, hvor der bliver drøftet aktuelle emner.
Sidst på året mødes Social-, Sundheds- og Fritidsudvalgets , Ældrerådet med Beboer/Pårørenderåd på plejehjemmet Christians Have.
Vi har tilbudt Beboer/Pårørenderådet, at få en repræsentant fra Ældrerådet til at deltage i deres møder, for at vi kan få mere viden om, hvad
der sker på Christians Have.
Først på år vedtog vi en ny forretningsorden.
Vi har et PR-udvalg – samt skrevet kommissorium for dette.
Ældrerådet har en repræsentant i Madudvalget for hjemme- og udeboende pensionister.
Ældrerådet udpeger et medlem til bestyrelsen for de visiterede ældreboliger, Gulspurven.
Ældrerådet er repræsenteret i:Lokalrådet for
Midt- og Vestsjællandspoliti.
Med venlig hilsen
Solrød Ældreråd
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Kontakt med borgerne.
For at forøge kontakten til de ældre i Solrød og informere om vores
arbejde har Ældrerådet udgivet 2 aviser, som indstik i lokalavisen Solrød.

Årets gang.
Hvad har Ældrerådet så beskæftiget sig med i det forgangne år. Det har
afgivet 20 høringssvar, dvs. givet kommunen skriftligt svar på emner,
hvor Ældrerådet skal høres på kommunens ældres vegne.
Det har været om mange forskellige emner fra Sundhedsaftalen, brug
af genbrugshjælpemidler, brug af Genoptræningscenter, Kvalitetsstandarder til busdrift.
Ældremilliarden.
”Pulje til løft af ældreområdet” – den såkaldte Ældremilliard. Svarfristen her var ultrakort, så vi havde ikke mulighed for at sætte os grundigt ind i forslaget – måtte udtale os på baggrund af det skriftlige oplæg, der var udarbejdet af administrationen.
Dette medførte, at vi gjorde Byrådet opmærksom på, at vi fremover
gerne ville ind og deltage før i processen.

Ældrerådet deltog med en stand på Fritid i Solrød i august.
Formand og næstformand orienterede om Ældrerådets arbejde på Solrød Rotarys decembermøde.

Kvalitetsstandarder.
Der findes kvalitetsstandarder på mange områder f.eks. vedr. Ydelser
på hjælpemiddelområdet.
Kvalitetsstandarderne i en kommune er omdrejningspunktet for det
kommunale serviceniveau. De udtrykker den service, borgere tilbydes
fra kommunen.
Byrådet skal hvert år tage kvalitetsstandarderne op til revision og dermed godkende det kommunale års serviceniveau.
Byrådet skal høre Ældrerådet om påtænkte forandringer.
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Opkvalificering.
Ved valget genvalgtes 3 medlemmer fra det foregående Ældreråd og 4
nye blev valgt ind. For at opkvalificere os, har vi deltaget i kurser og
temadage.
Solrød Ældreråd er medlem af Danske Ældreråd, som er en sammenslutning af landets ældreråd, og af Regionsældrerådet for Sjælland.
Regionsældrerådet fik i 2014 en repræsentant i Patientinddragelsesudvalget, som arbejder med praksisplanerne for almenpraksis og sundhedskoordinationsudvalgets emneområder.
For at få et større kendskab til kommunens tilbud til borgerne, har vi på
de ordinære møder haft besøg af:
Forebyggelse.
Steffen Høyer, forebyggelsesmedarbejder, som orienterede om sit arbejde med forebyggelse og sundhedsfremme for de 60+ årige, forebyggende og sundhedsfremmende hjemmebesøg for borgere over 75år og
kroniker rehabilitering.

Kursus i september ”Knæk koden – om den kommunale økonomi” og i
november var der ”Rammer for ældrelivet - om boligformer og fællesskaber for ældre borgere”, dette kunne vi desværre ikke deltage i
pga. manglende økonomi.
Formand og næstformand har deltaget i et møde for dem.
Samarbejde med Regionsældrerådet.
Regionsældrerådet har afholdt møde med Sundhedsministeren.
En temadag om sundhedsvæsnet og trafikforhold i Region Sjælland og
et besøg på Det præhospitale Center i Slagelse, hvor indsatsen før en
patient kommer til sygehuset blev vist.
Andre.
Kommunernes Landsforenings Ældrekonference 2014 ”Når ældre ikke
længere er ældre. Hvornår giver hverdagsrehabilitering mening?” 2
deltagere
Europahuset i København har afholdt møder om ældres forhold i Europa – her har 2 medlemmer deltaget.
Faglige Seniorer afholdt møde for ældrerådsmedlemmer – her deltog 2.

Genoptræning.
Bibi Anshøj, leder af Genoptræningscenteret, der gennemgik forslaget
til funktionsgrundlaget og retningslinjer for brug af Genoptræningscentret.
Samarbejde med Danske Ældreråd.
Danske Ældreråd afholdt i februar kursus om ” Ældrerådets retsgrundlag og arbejdsopgaver”, her deltog 6 medlemmer.
I april afholdt det årsmødet samt en temadag om ”Det gode liv som
gammel – hvad skal der til?” – her deltog 3 medlemmer.
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Lokale temadage.
Solrød Ældreråd har afholdt 3 temadage for borgerne. Møderne har
fundet sted i Solrød Aktivitets- og Frivilligcenter og blev bakket op af
Centerrådet i AFC, Havdrup Pensionist-og efterlønsforening, Solrød
Senior Klub og Ældresagen i Solrød. Alle foreninger med samme målgruppe som Ældrerådet.
30. april møde om Rejsekortet ved Movia.
4. juni møde med Folketingsmedlem Astrid Krag om arbejdet i Folketingets Socialudvalg.
3. september om Arv og testamente ved Advokatfirmaet Felby.
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