ÅRSMØDE D. 9. MARTS 2017 kl. 10:00 på Egetoft
Referat
1. Efter en kort velkomst ved Kent Jensen blev Niels Blæsbjerg valgt som dirigent.
Herefter blev ordet givet til Kirsten Spør, Sundhedsvejleder.
I sit indlæg kom Kirsten Spør ind på mange detaljer omkring hendes arbejdsområde.
Hun indledte med en kort historisk overblik over udviklingen i den forebyggende
hjemmepleje.
Det blev omtalt, at der er stor spændvidde i behovet hos vore ældre borgere. Der er
stor forskel på en 75-åriges aktivitetsniveau.
Vejle Kommunes politik omkring samtaler med klienter er meget åben, men fra en
alder på 80 år skal der ydes besøg.
Alle enker/enkemænd i Vejle Kommune får fra 65 år tilbud om besøg.
Det er vigtigt for sundhedsvejlederne at få kontakt med klienterne så de kommer til at
”kende” dem – uanset om der er et aktuelt behov eller ej.
Sundhedsvejlederne har frie muligheder for også at udnytte egen vurderingsevne.
Ved registrering af ”måske dement” er der en stor udfordring i at få en aftale om besøg
af demens sygeplejer i tale
Kommunikation mellem det offentlige og frivillige sker på Dialogmøderne.
Efter en indlæggelse kan man få besøg af en sundhedsvejleder til at afdække
spørgsmål omkring medicin, mad m.v.
Digitale postkasser skal nedlægges hvis en borger ikke åbner den Frivillige bør være
opmærksomme på forholdet og vejlede klienterne til at komme ud af den digitale
postkasse. Det kan arrangeres, at nær familie kan overetage adgangen til denne
postkasse.

2.

Beretning:

Formanden aflagde beretning om året.
Beretningen blev godkendt
3.

Aflæggelse af revideret regnskab:
Regnskab ved formanden. Her blev nævnt hovedpunkterne, og at vi har en sund økonomi og
der er lidt penge i kassen.

4.

Valg:
Styregruppen:
På valg var: Mona Høberg, Betty Rosenlund, Kent Jensen
Alle blev genvalgt.
Suppleant:
Var vakant, formanden havde Gerda Pedersen som emne, og som han ville se at få ind.
Valg af revisorer:
Ellen Lomholt og Inge Nielsen blev valgt (genvalg)

5.

Eventuelt:
Lars Peter Lund udtrykte sin glæde ved gruppens fortsatte beståen og gode aktivitet.
Herefter udtrykte han glæden ved at der i år er 20 års jubilæum for Egtvedgruppen.
Han mente også, at man skulle se at fejre Jytte Nielsen med en form for belønning.

Dirigent:

Niels Blæsbjerg___
Niels Blæsbjerg

