Til alle pårørende ved Skovstjernen
Grenaa, den 5. nov. 2015

Referat fra Bruger-pårørende råds valg
Søren Meinertz bød velkommen til de 19 fremmødte og indledte mødet med at fortælle om
reglerne vedr. BP-Valg. Hvis du som pårørende vil præge Skovstjernen og hvordan der skabes
det bedste tilbud til de borgere der bor her, bør du overveje at deltage i bruger-pårørende
rådet.
Der holdes møde i bruger-pårørende rådet en gang hvert kvartal. Næste valg til brugerpårørende råd er til efteråret 2016.
Derpå gav han ordet til en pensionsmedarbejder fra Djurslands Bank, Susanne, der holdt et
rigtig godt indlæg om vigtigheden af, at vores borgere får startet op med en opsparing eksempelvis en Aldersopsparing - til imødegåelse af den mindre indkomst borgeren får, når
man går fra at være førtidspensionist til folkepensionist. Aldersopsparing har den fordel at evt
andre ydelser, som f.eks. boligsikring ikke er påvirkelig hvis man har en aldersopsparing. Hvis
man vælger at spare op med en aldersopsparing, så skal der løbende betales skat af
renteindtægter. Der skal ikke betales skal ved benyttelse af aldersopsparingen, ved opnået
pensionsalder.
Derudover kom Susanne med info om forsikringer. Nogle pårørende var af den opfattelse, at
der i Skovstjernens botilbud var indeholdt indbo- og ulykkesforsikring. Det er der ikke.
Der findes mange muligheder i forhold til at tegne en forsikring. Der er også mulighed for dette
via Djurslands bank. Inden kontakt til bank angående opsparing til pension, vil det være en
fordel at printe en oversigt ud fra pensionsinfo.dk
En person på førtidspension har en årlig indtægt på: 215.000,En person på folkepension har en årlig indtægt på: 147.000,For nærmere at undersøge hvad en borger ved Skovstjernen evt. har af pensionsopsparinger,
henvises til siden: pensionsinfo.dk.
Ældrecheck er også en mulighed, denne er dog formueafhængig, og i visse tilfælde vil en
ældrecheck altså bortfalde hvis der findes en vis formue.
Pensionsindlægget vedhæftes i mailen.
Der kom en opfordring til, at beboeren sammen med værge eller en pårørende kontakter sit
pengeinstitut og aftaler et kundemøde, og få et forslag til opsparingsform. Samtidig kan
tilbud/aftale om forsikringer evt. laves.
Så var der kaffe og kage.
Formanden Karin Petersen holdt sin beretning om året der gik.
Herefter afholdtes valg til BP-Rådet.
Preben Vand og Egil Classen var villige til genvalg. Karin Petersen ønskede ikke at stille op
igen.

Socialområdet,
Administrationen, Sønderport 8 1. sal, 8500 Grenaa

Følgende blev valg ind: Preben Vand, Egil Classen og
Anni Schmidt.
Suppleanter blev: Gerd Hansen, Doris Munk og Helle Mortensen
Fra beboernes side er følgende valgt ind: Per Mikkelsen og Niels Bomholt.
Fra personalet er Karoline Søgaard valgt ind.
Det nye BP-råd har første møde den 25. november, hvor de vil konstituere sig.
Under evt. kunne Søren fortælle, at regeringens beslutning om et omprioriteringsbidrag hvor
der årligt fjernes 1 % af kommunernes budget, til anden omfordeling, muligvis også vil påvirke
Skovstjernen. Det er for nuværende endnu uvist hvor pengene omfordeles til.
Omprioriteringsbidraget er planlagt til at effektueres hvert år fra 2016 til 2019.

Venlig hilsen
Bruger- og Pårørenderådet
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