Valgår
Ældrerådet består af 9 medlemmer, der er valgt for en 4 årig periode. 2017 var valgår og
da flere medlemmer havde bekendtgjort, at de ikke genopstillede, var det vigtigt at få
borgere 60+ gjort opmærksom på rådets eksistens.
Vi fik bl.a. lavet en flyer med oplysning om rådets arbejde, vi havde annoncer i avisen og
vi deltog alle ved at stå i 8 af kommunens byer, hvor vi på bedste vis agiterede for rådet,
samt bad borgerne overveje, om de havde mod og lyst til at stille op som kandidat til
næste 4 årige periode.
På opstillingsmødet var der 17 kandidater til de 9 poster. Valg til Ældrerådet skete samme
dag som der var valg til kommune- og region og vi havde en stemmeprocent på 67,4.
Mødevirksomhed
Der har i årets løb været afholdt 11 ordinære møder. Herudover har vi haft et dialogmøde
om det kommende budget samt møde med Social- og Forebyggelsesudvalget.
2 medlemmer har deltaget 4 gange i Regionens ældreråd.
I løbet af 2017 var der valg til Danske Ældreråd, som vi er medlem af. Odsherreds
Ældreråds formand stillede op til bestyrelsen og blev valgt. Det betyder, at vi får en mere
direkte adgang til oplysninger, f.ex. når Danske Ældreråd tager punkter på deres
dagsorden, som kan komme vores kommune til nytte.
Erindringsdans
I løbet af efteråret har der været afholdt erindringsdans på flere af kommunens
plejecentre. Personale og frivillige har en gang ugentlig danset med plejecentrenes
borgere. I november måned blev der afholdt afdansningsbal på flere plejecentre.
Ældrerådets medlemmer deltog ved flere af disse og det var en fantastisk oplevelse at se
beboerne danse og synge med, ikke mindst ved hjælp af et professionelt par, som fik os
alle op af stolene. (Billede)
Samarbejde med kommunale forvaltninger og afdelinger
I årets løb har Centerchefen for Pleje og Omsorg deltaget i en del af vores møder. Vi har
derved opnået en meget stor og fin kontakt til dette område og har fået viden, som måske
ellers ikke ville have kommet os for øre.
Inkontinensklinikkens sygeplejerske og fysioterapeut har på et møde fortalt om deres
virke. Læs evt. om dette på
http://www.sundhedscenterodsherred.dk/content/vandladnings-ogaff%C3%B8ringsproblemer.
De forebyggende sygeplejersker har fremlagt deres årsrapport, som kan læses på
http://www.sundhedscenterodsherred.dk/content/forebyggende-hjemmebes%C3%B8g-0.
Vi har haft samarbejde med Social- og Forebyggelsesudvalget, samt med direktør Gitte
Løvgren.
Vi har haft besøg af Odsherred Listen, som spurgte meget grundigt ind til rådets arbejde.
Vi har i flere omgange haft kontakt med og besøg af lederen fra Plan, Byg og Erhverv i
forbindelse med, at vi ved selvsyn eller ved henvendelse fra borgere, har observeret huller
på fortove og veje, manglende skiltning, nedhængende grene til fare for forbipasserende
mm.
Plejecentre
Fårevejle Plejecenter lukkede som planlagt maj 2017. Beboerne havde i forbindelse med
lukningen mange spørgsmål, som af leder og personalet blev besvaret med stor forståelse
for beboerne og deres pårørende. Der blev endvidere afholdt samtaler med den enkelte
borger, som kunne have en bisidder med til samtalen.

Vi er tilknyttet de 7 plejecentre i kommunen og deltager som observatører ca. 4 gange
årligt i centerrådsmøder.
Ved Bobjercentret er 12 boliger under opførsel og tidsfristen ser ud til at holde.
Ældrerådet deltager i byggeudvalget.
Får vi kendskab til problemer på plejecentrene, tager vi dette op på møderne eller
kontakter lederen af centrene, ligesom vi laver opfølgning på vores henvendelser. Her er
det vigtigt at pointere, at vi ikke må tage enkeltsager op, men selvfølgelig viderebringer
oplysninger til lederen, hvis vi får kendskab til sådanne.
Årets gang

Vi har deltaget i møder med

Folkemødet i Odsherred
Ældresagen, bl.a. FN’s Internationale Ældredag
Madservice
Ældresagen
Integrationsrådet
Regions Ældrerådet
Holbæk, Kalundborg og Lejre Ældreråd
Handicaprådet
Referencegruppe Holbæk Sygehus sammen med Kalundborg og Holbæk ældreråd

Vi deltager i følgende grupper:

Kostudvalget (Odsherreds madservie)
Odsherred Teater
Tænketank
Lokalrådet
Brugerrådet med borgere og Det Danske Madhus
Styregruppen ”Del din passion”, møde mellem ressourcestærke 60+ årige og sårbare
unge

Øvrige opgaver

Høringssvar vedr.:

Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune
Årsrapport for Forebyggende Sygeplejersker

Kvalitetsstandader drøftet :

Rengøring
Madservice
Stomiprodukter
Inkontinensprodukter
Tilsynsrapport
Rehabilitering/genoptræning
Godkendt anvendelse af midler vedr. Værdighedspulje 2018
Deltaget på Cykelbanens åbningsdag
I november måtte vi tage afsked med et af rådets medlemmer Merete Nielsen, som
desværre tabte kampen mod kræft. Ære være hendes minde.
Et tilbageblik på 2017 viser, at Ældrerådets medlemmer har deltaget i rigtig mange
aktiviteter og alligevel hører vi fra borgere I Odsherred kommune, at vi ikke er synlige
nok.

Et nyt Ældreråd skal nu tage hul på de mange opgaver, som Ældrerådet er inde over.
En af disse er bedre kommunikation udadtil. Flere og flere 60+ bruger mobiltelefoner,
iPads mm, men der er fortsat en del, som ikke magter den digitale verden.
Må det lykkes det nye Ældreråd at få en bedre kommunikation til Odsherreds borgere.
På hjemmesiden www.odsherred.dk/aeldreraad kan du få oplysninger om det nye
Ældreråd og deres virke.
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