Status for Ældrerådet 2014
Ældrerådet består af 9 medlemmer, valgt i 4 år fra 2014-2017. Alle er 6+0, så der
kan ske en naturlig udskiftning i løbet af perioden.
Rådet har i 2014:
-

-

-

-

-

holdt 11 ordinære møder. Referater kan efterfølgende læses på hjemmesiden.
holdt 2 møder med Social- og forebyggelsesudvalget, hvor vi bl.a. har drøftet
Projekt Alletiders Højskole, Aflastningsboliger på Solvognen, Udadreagerende
borgere på plejecentre, madservice mm.
deltaget i Centerrådsmøder på kommunens plejecentre
som medlem af Danske Ældreråd deltaget i konferencer og Landsmøde, hvor
alle landets Ældreråd mødes og drøfter punkter, som måtte være til gavn for
landets borgere 60+. Vi har været til konferencer på Christiansborg om ”Ældre
borgere i landdistrikter” og denne kategori falder Odsherred jo ganske godt ind
under.
haft repræsentanter i Regionens Ældreråd.
afholdt to cafeer i nord og i syd med emnet: ”Har jeg råd til at sende min
ægtefælle på plejehjem?” Begge var velbesøgte, der kom mange spørgsmål,
som desværre ikke alle kunne besvares, da flere handlede om det enkelte
ægtepar.
drøftet de store transport udfordringer for mange borgere i kommunen, uanset
om de er under 18 eller over 60. Ung i Odsherred har dannet en arbejdsgruppe
og her deltager Ældrerådet også. Begge aldersgrupper har det samme problem:
nemlig for få busser. Vi håber arbejdsgruppen får et godt resultat.
søgt og fået del i regeringens Ældrepulje. Pengene er gået til indkøb af
computere, da vi gerne vil hjælpe ældre, som er interesserede i at bruge digital
post, men enten ikke ved, hvordan man gør eller ikke har råd til at købe en
computer. Computerne stiller vi til rådighed for borgere 60+, som ikke kan gøre
brug af tilbud om IT uden for hjemmet. Vi har et korps af mennesker, som
tager hjem privat og hjælper dem med at komme i gang. Vi tager hensyn til
både viden, erfaring og mulighed for at komme af sted på et kursus.

Efter flere år er det lykkedes at få en hjemmeside, som vi selv synes kan bruges
og indeholder de informationer, der er nødvendige. Læs nyheder mm på
www.odsherred.dk/aeldreraadet.

