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ÆLDRERÅDET
SYDDJURS KOMMUNE

Ældrerådet på besøg hos Djurs Mad.

ÆNDRING I ÆLDRERÅDET.
Ældrerådet har igen haft et arbejdsomt år. Der er sket ændringer i ældrerådets sammensætning, idet Helge Laursen,
Hornslet ønskede at udtræde. Bent Salminen, Kolind, som
var første suppleant, er dermed fuldgyldigt medlem af ældrerådet, og Aksel Hansen, Ebeltoft er nu første suppleant.
Bent Salminen er medlem af udvalget for Trafik, infrastruktur og miljø.

NYT UDVALG.
Der er nedsat et kostudvalg under I/S Djurs Mad i Auning,
som har 2 ældrerådsmedlemmer fra Norddjurs og 2 ældrerådsmedlemmer fra Syddjurs: Bodil Jacobsen og Ulla Rasmussen. De skal arbejde sammen med lederen Heidi
Schmølz.

REPRÆSENTATION.
Ældrerådets møde d. 26.10. blev afholdt hos I/S Djurs
Mad med en rundvisning i det store industrikøkken. Og
efter en information af køkkenlederen prøvesmagte vi forskellige retter, som sendes ud til de visiterede borgere i de
djurslandske kommuner. Der var enighed om, at maden
smagte godt. Det er flot, at der er 14 forskellige retter at
vælge imellem ved hver bestilling.
Ældrerådet var repræsenteret ved højtideligheden, da det
første spadestik blev taget til opførelsen af plejeboliger
ved Søhusparken i Ebeltoft i efteråret - og ved indvielsen

af rehabiliteringscenteret på Vesterled i Tirstrup.
Ældrerådet er repræsenteret ved centrene i A–huset i Rønde, Bakkegården i Ebeltoft, Lyngparken i Knebel, Vesterled i Tirstrup og Vikinggården i Kolind.
Pindstrup har intet center, men der er ”Huset”, som er en
selvejende institution, hvor vi ligeledes er repræsenteret.

ANTAL MØDER I ÆLDRERÅDET
Ældrerådet har holdt 11 ordinære ældrerådsmøder, som i
januar, februar, og marts har været afholdt på biblioteket i
Rønde. 8 møder har været afholdt på kommunens forskellige plejecentre, som har lokaler og plads til os.
Et møde er afholdt i forbindelse med budgettet, så ældrerådet kunne orienteres.
Der har været afholdt 2 møder med udvalget for Social,
ældre og sundhed, som foregik i administrationsbygningen
i Ebeltoft, og på Rehabiliteringscenteret i Tirstrup.
Ældrerådet har deltaget og udtalt sig angående budgettet
på de afholdte borgermøder.
Udvalg i ældrerådet har afholdt møder i forbindelse med
afgivelse af høringssvar. Der er afgivet 15. Svarene kan
læses på kommunens hjemmeside under råd og nævn.
Formand og næstformand har deltaget i møder afholdt af
regionsældrerådet i Viborg. Formanden har sæde i forretningsudvalget.
Formanden er desuden medlem af sundhedsbrugerrådet i
Regionen. Møderne holdes i Regionshuset i Viborg.

KURSER OG TEMADAGE
Mange ældrerådsmedlemmer har deltaget i temadage i
Fårvang arrangeret af regionsældrerådet og Danske Ældreråd. Følgende emner har været behandlet: Kvalitetsstandarder – et redskab for det kommunale serviceniveau.
Hvordan kommer ældre-/seniorråd på forkant? Hvordan
arbejder vi med kvalitetsstandarder? Hvordan bruger visitator kvalitetsstandarder i hverdagen?
Den 23. 3. var emnet: Ældrerådets synlighed og medierne.
Oplæg om medierne. Råd og tips om pressekontakt. Den
17. 5.: Medborgerskab i et aktivt ældreliv. Fra ældrebyrde
til ældrestyrke. Den 3. 11. på Vingstedcentret: En
sundhedsindsats mellen to stole ?

KVALITETSTANDARDER TIL HØRING.
Alle kvalitetsstandarder kommer til høring i ældrerådet, og
alle tilsynsrapporter for plejecentre bliver ligeledes sendt
til høring her.
Det private firma UP-STAIRS v/ Ulla Paludan har fremsendt rapporter fra anmeldte og uanmeldte tilsyn. Her kan
ældrerådet konstatere en betydelig fremgang i pleje af
vore ældre og ligeledes på rengøringsområdet. Her kan vi
se, at det ikke er uden betydning, at ældrerådet giver kvalificerede høringssvar. Vi har i de fleste tilfælde taget rapporterne til efterretning og glædet os over de forbedringer
på plejecentrene, der er sket. Dog er der ældre, der kunne
ønske sig mere aktivitet. F.eks. at der blev mere tid til gåture og tid til samtaler.
Der er taget stilling til embedslægens rapporter, hvor det

er en glæde for ældrerådet at konstatere, at der er plejecentre, der har fungeret så godt, at der i 2012 ikke kommer tilsyn fra embedslægen.

POLITIKKER.
Ældrerådet har i samarbejde med forvaltningen udarbejdet
en ældrepolitik og en frivillighedspolitik. Begge politikker
kan læses på kommunens hjemmeside www.syddjurs,dk
under råd og nævn. Der findes et link til ældre.

FN`S INTERNATIONALE ÆLDREDAG D. 1.10. 2011.
På opfordring fra Danske Ældreråd har Syddjurs Ældreråd
nu i 5 år festligholdt FN`s internationale ældredag forskellige steder i Syddjurs Kommune i samarbejde med Frivillighedsrådet. I 2011 blev dagen afholdt i Pindstruphallen
med 350 betalende deltagere, hvoraf de 56 var fra Norddjurs kommune. Emnet, som kommer fra FN, var ”En aldrende befolkning, nye udfordringer, nye muligheder.”
Program:
Velkomst ved formanden for ældrerådet, Molly Thomsen
Hilsen fra Byrådet ved formanden for Social, sundhed og
ældre, Ninna Thomsen.
Indlæg ved formanden for Plan, udvikling og kultur,
Jesper Mathiesen.
Hovedtaler Hanne Reintoft.
Musik v/ John Pank Jensen.
Traktementet var kaffe, the, lagkage, kringle og boller.
Frugt og vand.
Dagen fik et fint forløb, takket være de mange frivillige.

Ældrerådet fik tilskud fra § 18, La Cour Fonden og Velux
Fonden.
Uden den støtte kunne arrangementet ikke gennemføres
uden en væsentlig prisforhøjelse, følgen heraf ville være
færre deltagere.

BOLIGBYGGERI.
Ældrerådet har været repræsenteret med 2 deltagere ved
det nye boligbyggeri ved Søhusparken, hvor Syddjurs
kommune har indgået partnerskab med Forenede Care og
har derved haft indflydelse på byggeriet af de 32 boliger.

DET GODE HVERDAGSLIV (REHABILITERING).
Hjemmeplejen i Syddjurs har i årets løb gennemført et forsøg (det gode hverdagsliv) for ældre hjemmeboende, der
modtager praktisk hjemmehjælp. Igennem rehabiliteringsforsøget bliver mange ældre bedre i stand til selv at klare
mange af opgaverne i eget hjem efter instruktion fra hjemmeplejens personale og derved opnå bedre velvære i dagligdagen. Med erfaring fra forsøget og evalueringen bør
forsøget gøres permanent, idet der er gode resultater og
borgertilfredshed.

TEKNISKE HJÆLPEMIDLER I HJEMMEPLEJEN.
Ældrerådet har i flere sammenhænge drøftet teknologiens
indtog i hjemmeplejen. Vi ved, der tales om robotstøvsugere og andre tekniske hjælpemidler. Ældrerådet er ikke

afvisende overfor teknologien, men advarer imod, at den
tager overhånd. Der SKAL forsat være menneskelig hjælp,
hvor den er nødvendig.
Mange ældre kan blive tabt i den teknologiske udvikling.
Mange har ikke computere og kan derfor ikke modtage
mails. Der tales ofte om den glemte generation, der ikke
får de nødvendige oplysninger.
Ældrerådet vil nøje følge udviklingen, således at papirbrev
bevares for de borgere, der ikke kan bruge en computer.

KOLLEKTIV TRAFIK.
Den kommunale kollektive trafik sker i samarbejde med
Midttrafik. Her er der også tale om besparelser og budgetnedskæringer, hvorved mange busruter nedlægges eller
beskæres. Ældrerådet har flere gange påpeget sin bekymring for landsbyernes ældre, der på grund af nedskæringer
ikke får transportmuligheder til omverdenen. Opmærksomheden er blevet henledt på, at der i mange mindre byer
ikke findes indkøbsmuligheder, ligesom lægebesøg kan
være blevet vanskeliggjort.
Politikerne har dog prøvet at afhjælpe disse vanskelige
forhold ved at indføre en telebusordning fra 1. juni 2011.
Telebussen har fået en blandet modtagelse, og på nuværende tidspunkt opfylder den ikke ganske behovet, idet det
ikke er muligt at komme fra den ene zone til en anden,
hvilket er nødvendigt, hvis egen læge er bosiddende i en
anden zone. Telebusordningen tages op til revision i 2012,
Ældrerådet har i den forløbne periode gjort politikere og
forvaltningen opmærksom på de mangler, der er ved ordningen og de forbedringer, der kunne være mulige.

SAMARBEJDSRELATIONER.
Ældrerådet har et godt samarbejde med kommunalbestyrelsen og udvalgene og ikke mindst med forvaltningen,
som udviser stor forståelse for vort arbejde og altid er behjælpelig med at finde de cirkulærer og bekendtgørelser,
der er brug for, ligesom vi møder stor imødekommenhed
på ældrecentrene. Fra centerrådene modtager vi referater
fra deres møder, så ældrerådet også ad den vej kan være
orienteret. Fra Danske Ældreråds sekretariat får vi oplysninger om de sidste love og bekendtgørelser via en udmærket mailservice og 4 nyhedsbreve om året. Pressen har
udvist interesse for, hvad ældrerådet mener om dette og
hint, og som oftest tager man læserbreve og indlæg, der
kommer fra ældrerådet.

AFSLUTNING.
Med denne årsberetning håber ældrerådet, at der er givet
et godt indblik i omfanget af sager på ældreområdet og ældrerådets medvirken. Ældrerådets medlemmer skal have
tak for godt samarbejde og den store interesse, der udvises
i det arbejde, som borgere, der er fyldt 60 år, har valgt os
til at udføre for alle, uanset hvor de bor i kommunen og
for alle, der uanset helbred har brug for, at vi er vores ansvar bevidst.
På vegne af ældrerådet
Molly Thomsen
Formand

