Aurskog-Høland kommune

PROTOKOLL
FOR
ELDRERÅDET
Møtested:
Møtedato:
Fra saknr.:
Til saknr.:

Mellomstua
14.10.2014 Fra kl. 12:00 Til kl. 13:50
32/14
39/14

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9.
Faste medlemmer:
Sidsel K. Melby Bogerud
Finn Mong
Børre C. Vedam
Reidun Varnås
Anja Bergerseter
Ingunn Stillingen
Solveig Johansen
Inger Heggen Olsen
Bente Hammer Monsen
Forfall meldt fra følgende medlemmer:
Følgende varamedlemmer møtte:
Dessuten møtte (fra administrasjonen):
Lars Walter Andersen
Inhabilitet:
Underskrifter:
………………………………
Leder: Børre C. Vedam
Rett utskrift:
Bjørkelangen, ………….
sekretær

Aurskog pensjonistforening
Bjørkelangen pensjonistforening
Løken pensjonistforening
Moe pensjonistforening
Pensjonistutvalget i Fagforbundet
Hemnes Trivselssenter
Setskog seniorklubb
Politisk valgt
Politisk valgt

Orienteringer:


Rapportering 2. tertial ved økonomisjef John Ivar Udnesseter

SAK NR.:
32/14
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 01.09.14 - ELDRERÅDET
Leders innstilling:

.

Protokoll fra møte 01.09.14 godkjennes.
Vedtak i ELDRERÅDET:
Protokoll fra møte 01.09.14 godkjennes.

SAK NR.:
33/14
REFERATER TIL MØTE 14.10.14 - ELDRERÅDET
Leders innstilling:

.

Referatene tas til etterretning.
Vedtak i ELDRERÅDET:
Referatene tas til etterretning.

SAK NR.: 34/14
RAPPORTERING 2. TERTIAL 2014 - ELDRERÅDET
Leders innstilling:

.

Saken tas til etterretning.
Uttalelse fra ELDRERÅDET:
Saken tas til etterretning.

SAK NR.:
35/14
RENOVASJONSFORSKRIFT FOR AURSKOG-HØLAND KOMMUNE - ELDRERÅDET
14.10.14
Leders innstilling:
Saken tas til etterretning.

.

Uttalelse fra ELDRERÅDET:
Saken tas til etterretning.

SAK NR.:
36/14
AVVIKLING AV HJEMMEKOMPOSTERING - ELDRERÅDET 14.10.14
Leders innstilling:

.

Saken tas til etterretning.
Uttalelse fra ELDRERÅDET:
Saken tas til etterretning.

SAK NR.:
37/14
PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 20152025 - ELDRERÅDET 14.10.14
Leders innstilling:

.

Saken tas til etterretning.
Uttalelse fra ELDRERÅDET:
Saken tas til etterretning.

SAK NR.:
38/14
EVENTUELT 14.10.14 - ELDRERÅDET
Behandling i ELDRERÅDET:
Representanten Inger Heggen Olsen refererte fra Eldredagen 01.10.2014. Se vedlagte notat.
En liten rapport fra eldredagen 2014 i Aurskog-Høland kommune.
Årets eldredag i Hølandshallen ble en like stor suksess som den har vært de siste årene. Det er
5.gangen vi har et felles arrangement i kommunen, hvor alle våre 4 pensjonistforeninger står
sammen med eldrerådet om å gjøre denne dagen til noe spesielt.
Vi er alltid like spente før gjestene kommer, da vi har et åpent arrangement uten påmelding.
Vi venter at det kommer mellom 200 og 250 gjester, og i år var vi ca. 235. Det er

imponerende for oss at så mange kommer år etter år, noe vi tar som et tegn på at dette er
vellykket.
Også i år satset vi på lokale underholdere, fordi vi i kommunen har veldig mange dyktige
personer som vi syns det er fint å kunne vise frem. Så vi hadde både profesjonelle
underholdere, men også amatører som gjorde en meget bra innsats.
Petter Simonsen som er en internasjonal kjent sanger, kom sammen med sin faste pianist
Richard Morgan, og holdt en halvtimes konsert. Det var en opplevelse for alle.
Hans Petter Holtet er en lokal trubadur m/trekkspill og sang, og han spilte for oss gjennom
hele arrangementet, med 2 damer som sang og showet litt. Vi hadde også med en ung og
lovende elev fra kulturskolen som gledet oss med sitt flotte spill på saksofon.
Vi er også så heldige at vi får med en gjeng elever fra vidergående skole, som stiller opp og
hjelper til med servering og loddsalg. De kommer fra et prosjekt på skolen som heter
«Livsglede for eldre». Det er 3. året de er med og hjelper oss, og er til stor glede for oss alle i
komiteen.
I likhet med tidligere år, serverer vi lapskaus fra sentralkjøkkenet i kommunen, og med
Clausthaler ved siden av er dette meget vellykket. Det blir også servert kaffe og kringle, så
ingen går sultne hjem etter at det er slutt.
Og i år solgte vi lodder for litt over 15.000 kr., så vi er glade for at det kommer så mange
Undertegnede som er eldrerådets representant, og leder av arrangementskomiteen, er også i år
meget fornøyd med arrangementet.
Og takket være pensjonistforbundet så kunne vi i år varte opp med mye forskjellig
underholdning, noe som vi har fått fine tilbakemeldinger på.
Vi håper vi får anledning til å søke midler også neste år, for nå er jeg allerede i gang med å
tenke på 2015-arrangementet.

SAK NR.:
39/14
LOGOPEDTJENESTEN I KOMMUNEN - ELDRERÅDET 14.10.14
Behandling i ELDRERÅDET:
I tråd med kommunestyrets vedtak om satsing på Logopedi i samarbeid med
Oppvekst og Utdanning, vil Eldrerådet be om at det i budsjettbehandlingen for 2015
vil bli avsatt midler til oppstart av Logopeditjeneste i kommunen.

Uttalelse fra ELDRERÅDET:
I tråd med kommunestyrets vedtak om satsing på Logopedi i samarbeid med
Oppvekst og Utdanning, vil Eldrerådet be om at det i budsjettbehandlingen for 2015
vil bli avsatt midler til oppstart av Logopeditjeneste i kommunen.

