REFERAT
Møde nr. 01-2017
Torsdag den 26. januar 2017 kl. 09.00 – 12.00,
Mødelokale 187, 1. sal, Rådhuset, 7500 Holstebro

Medlemmer:
Leif Carøe, Niels Jørgen Lundsgaard, Inge Christensen, Erik Mitens, Anna-Lise
Lisbjerg, Poul Lindholt Mikkelsen, Grethe Thordahl Nielsen, Jytte von Seelen,
Arne Nielsen, Jytte von Seelen
Fraværende:
Ingen
Gæst:
Jens Kr. Hedegaard, formand for Social- og Sundhedsudvalget kl. 09.15 –
10.15 (pkt. 4)
Poula Sangill, konst. direktør for Kultur og Sundhed kl. 09.15 – 10.45 (pkt. 5 og
pkt. 8a )
Tina Holmgaard, sektionsleder, Visitationen kl. 10.15 – 10.45 (pkt. 8a )

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden nr. 01-2017 den 26.01.2017.
2. Godkendelse af referat nr. 11-2016 den 15.12.2016.
3. Omkonstituering af Holstebro Ældreråd
4. Meddelelser fra Social- og Sundhedsudvalget
5. Meddelelser fra Sundhedsområdet
6. Meddelelser fra formand, medlemmer, sekretariat
7. Aktuelle drøftelser
a. Orientering og drøftelse af ny tilsynspolitik for plejehjem/plejeboliger v/
Tina Holmgaard og Poula Sangill kl. 10.15
b. Drøftelse og oprydning af erindringslisten v/ formanden
8. Budget 2017 – Ældrerådet.
9. Orientering fra Rådsarbejde, Udvalgsarbejde, Arbejdsgrupper (
10. Eksterne møder, temadag, konferencer og kurser
11. Næste møde den 16. februar 2017 – 02-2017
12. Eventuelt.
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Referat:
1. Godkendelse af dagsorden nr. 01-2017 den 26.01.2017.
Punkt 8a udsættes – derefter blev dagsordenen godkendt.

2. Godkendelse af referat nr. 11-2016 den 15.12.2016.
Pkt. 9a – Krohaven, det nye indgangsparti er til Terapien, så trafikken går
uden om spise/opholdsstuen.

3. Omkonstituering af Holstebro Ældreråd
Sagsfremstilling
Nuværende formand Niels Jørgen Lundsgaard har valgt at stoppe som formand for Holstebro Ældreråd. I den forbindelse skal der vælges ny formand
for resten af rådsperioden.
Indstilling
Det indstilles til nødvendig omkonstituering af medlemmerne i Holstebro Ældreråd.
Beslutning
Leif Carøe udpeges som ny formand og Niels Jørgen Lundsgaard overtager
næstformandsposten, resten af rådets medlemmer fortsætter uændret.

4. Meddelelser fra Social- og Sundhedsudvalget
Sundhedspolitikken behandles på møde i Byrådet den 31. januar 2017 og vil
umiddelbart derefter kommer til høring i Handicaprådet og Ældrerådet.
Økonomien er i bedring, men fortsat med underskud.
Birkehøj: Rådets indlæg er læst med interesse. Der er 10 beboere i plejebolig på Birkehøj lige nu. Diskussion af den løbende afvikling af Birkehøj.
Madordninger og etablering af produktionskøkkener - med mulighed for beboerbeskæftigelse eller med mere personaletid til spisesituationen?

5. Meddelelser fra Sundhedsområdet
Poula Sangill gav en orientering om, at der er kommet en bevilling af pulje til
demensegnet indretning og ombygning af plejecentre 2016:
Der er blevet bevilget kr. 403.780,00 til ændringer og forbedringer på fællesarealer i blok A og B - Plejeboligerne Parkvænget til gavn for vores demente
beboere.
”Den rehabiliterende organisation”: Hver problemstilling anskues ud fra en
vurdering af, om borgerens funktionsduelighed kan bedres til fuld eller delvis
egenomsorg.
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Holstebro Kommune har pr. 1. januar 2017 fået en ny forvaltning - Kultur og
Erhverv, fundamentet opbygges og det forventes at direktørstillingen bliver
besat pr. 1. marts 2017. Kobling mellem kultur og sundhed søges fortsat
fastholdt.
Sundhedschefstillingen (Center for Plejecentre, Center for Hjemmepleje og
hjemmesygepleje, Center for Nære Sundhedstilbud, Center for Træning,
Center for Sundhed) forventes opslået i løbet af februar 2017.
Rådet får den nye organisationsplan tilsendt, når den er færdigudarbejdet.
Forvaltningsrepræsentanter og direktør er p.t. på vej rundt til alle ledere i
Sundhed til en generel drøftelse.

6. Meddelelser fra:
a. Formanden - herunder
1. Danske Ældreråd
2. Regionsældreråd
b. Medlemmer
c. Sekretariatet
Beslutning
a. Formanden:
1. Der skal vælges ny formand ved konferencen i april. Erik Stagsted
stiller op. Det vides dog ikke, om der er andre, der ønsker at stille
op.
I februar er der valg til bestyrelsen i Danske Ældreråd, Leif Carøe
stiller op.
2. Der har været valg til Regionsældrerådet
3. Senior-OL 22. juni 2017:
VIA og fysioterapiuddannelsen påtager sig ansvaret og den praktiske afvikling af Senior OL. Hjemmeplejen skal bedes om at udpege mulige deltagere. Der bliver plads til 150 deltagere. Det planlægges at lade årgang nul-børn være med. ”Aktiv Torsdag” deltager også. Ældreministeren inviteres til at åbne stævnet, pressen
inviteres. Tildelte midler går primært til transport og forplejning.
Der planlægges 3 optaktstræningsdage inden stævnet. Rådets
medlemmer forventes at deltage i den organisatoriske del.
b. Medlemmer
Intet
c. Sekretariatet
1. Forvaltningen deles som bekendt i to: Kultur og Erhverv samt
Sundhed, Social og Arbejdsmarked, sekretariatet deles også, og
Elisabeth flytter med over i sidstnævnte.
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2. Hjemmeside, arbejdsgrupper og -udvalg m.m. tilrettes efter omkonstitueringen.

7. Høringer mv.
a. Ingen

8. Aktuelle drøftelser
a. Orientering og drøftelse af ny tilsynspolitik for plejehjem/plejeboliger v/
Tina Holmgaard og Poula Sangill kl. 10.15
b. Drøftelse og oprydning af erindringslisten v/ formanden
Beslutning
a. Punktet udsættes, da sektionsleder Tina Holmgaard er kommet til skade
med fod og ryg og derfor er sygemeldt i ca. 3 mdr.
b. Erindringslisten gennemgået og rettet til. Vedhæftet referatet.

9. Budget 2017 – Ældrerådet.
Budgetopfølgning for januar 2017 til godkendelse.
Beslutning
Budgetopfølgning godkendt. Til næste møde vil regnskab 2016 blive fremlagt til orientering og drøftelse.

10. Orientering fra:
a. Rådsarbejde
(herunder bruger-pårørenderåd, Færdselssikkerhedsråd mv.)

b. Udvalgsarbejde
(herunder Tilgængelighedsudvalg, høringsudvalg, valg- og vedtægtsudvalget mv.)

c. Arbejdsgrupper
(herunder baglandsmøde, eksterne arrangementer mv.)

Beslutning
a. Rådsarbejde:
Det Gode Køkken (Grethe):
Grethe har været til spisning i Det Gode Køkken. Rådet har overvejet et nyt besøg, evt. henlægges et af de ordinære møder hertil.
Mellemtoft(Jytte):
Budgettet er stramt. En ny bus ved donationer.
b. Udvalgsarbejde:
Tilgængelighedsudvalget (Jytte):
Godt møde med arkitekterne.
Der har været afholdt et møde med direktør i Teknisk Forvaltning
Anders Debel: tilgængelige toiletter og læskure er et tilbagevenden-
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de problem i hele kommunen, ikke kun i forbindelse med det nye
sundhedscenter.
Referater fra møder i TGU kan læses på hjemmesiden.
c. Arbejdsgrupper:
Anna-Lise har forslag til emne for det kommende baglandsmøde.
De opsøgende hjemmebesøg dels tilbud til de 65+ årige, dels til de
75+ årige. Dette er tidligere foreslået.

11. Eksterne møder, temadag, konferencer og kurser
Ingen.

12. Næste møde den 16. februar 2017 – 02-2017
a. Særligt til drøftelse til næste møde
b. Drøftelse af erindringslisten og ajourføring

13. Eventuelt.
Valg- og vedtægtsudvalget
Efter ønske fra Grethe Thordahl, udtræder hun af udvalget.
Fremover vil udvalget bestå af:
 Leif Carøe
 Arne Nielsen
 Anna-Lise Lisbjerg
 Erik Mitens

Jytte takkede Niels Jørgen Lundsgaard på Rådets vegne, for hans store indsats som formand gennem flere valgperioder.
Ref. Erik Mitens
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