REFERAT
Møde nr. 10-2017
Torsdag den 16. november 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.
Fraværende:
Ingen
Gæst:
Jens Kr. Hedegaard, formand for Social- og Sundhedsudvalget kl. 09.00 –
10.00 (pkt. 3)
Poula Sangill, Myndigheds- og Kvalitetschef for Social, Sundhed og Arbejdsmarked kl. 09.00 – 10.00 (pkt. 4)
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden nr. 10-2017 den 16.11.2017.
2. Godkendelse af referat nr. 09-2017 den 26.10.2017.
3. Meddelelser fra Social- og Sundhedsudvalget v/ Jens Kr. Hedegaard.
4. Meddelelser fra Sundhedsområdet v/ Poula Sangill
5. Meddelelser fra formand, medlemmer og sekretariatet.
6. Høringer mv.
7. Aktuelle drøftelser:
a. Valg til Ældreråd v/ Leif Carøe
b. Evaluering af forretningsordenen v/ Leif Carøe
c. Evaluering af vedtægter for Holstebro Ældreråd v/ Leif Carøe
8. Budget 2017 – Ældrerådet.
9. Orientering fra rådsarbejde, udvalgsarbejde og arbejdsgrupper
10. Eksterne møder, temadag, konferencer og kurser
11. Næste møde den 13. december 2017 – 10-2017
12. Eventuelt.
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Referat:
1. Godkendelse af dagsorden nr. 10-2017 den 16.11.2017.
Godkendt med tilføjelse punkt 7b - Evaluering af forretningsordenen v/ Leif
Carøe

2. Godkendelse af referat nr. 09-2017 den 26.10.2017.
Punkt 5a: Det er Danske Ældreråd, der vil ansætte en kommunikations medarbejder – ikke Holstebro Ældreråd.
Godkendt
3. Meddelelser fra Social- og Sundhedsudvalget v/ Jens Kr. Hedegaard
Der var ikke det store at berette fra det politiske arbejde.
Anna-Lise fremfører atter Sønderland-sagen, hvor dagcentret blev flyttet til
Seniorhuset trods det, at man over mange år havde udviklet bydelen som et
ældrevenligt område. Følgen er blevet ensomhedsproblemer, det fælles spisested er væk.
4. Meddelelser fra Sundhedsområdet v/ Poula Sangill
Ventetiden på tildeling af plejebolig efter visitation er fortsat lav (en måned).
Der blev en drøftelse af de offentligt ansattes tavshedspligt og fortolkningen i
forskellige sammenhænge.
5. Meddelelser fra:
a. Formanden - herunder
1. Danske Ældreråd
2. Regionsældreråd
b. Medlemmer
c. Sekretariatet
Beslutning
a. Næste møde den 11. december 2017.
b. Medlemmer
Anne-Lise er blevet opfordret til interview i Dagbladet sammen med en af de
nye kandidater om Ældrerådets betydning.
c. Sekretariatet
Ældrerådet har undersøgt boligmuligheder/-tilbud specielt rettet mod borgere i ”den 3. alder”. Det anbefales at kigge på Boligselskabernes søgesider.

27.11.2017/ehc

6. Høringer mv.
Intet.

7. Aktuelle drøftelser
a. Valg til Ældreråd v/ Leif Carøe
b. Evaluering af forretningsordenen v/ Leif Carøe
c. Evaluering af vedtægter for Holstebro Ældreråd v/ Leif Carøe.
Beslutning
a. Valg til Ældreråd v/ Leif Carøe
Alt skulle være klappet og klart, alle er instrueret.
Grethe: Fremfører dilemmaet i, at stemmesedlen er personlig, men man
må gerne lade en anden aflevere den.
b. Evaluering af forretningsordenen v/ Leif Carøe
Forslag til mindre rettelser (det kommende råds opgave)
c. Evaluering af vedtægter for Holstebro Ældreråd v/ Leif Carøe
Forslag til mindre rettelser (det kommende råds opgave)

8. Budget 2017 – Ældrerådet.
Budgetopfølgning for november 2017 til godkendelse.
Beslutning
Godkendt
9. 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
Flere havde været til BPR møder og hørt en del om indførelsen af FællesSprog3. Nye decentrale køkkener taget i brug flere steder, ideen er at man
forbereder maden og spiser sammen – også med det ansvarlige personalemedlem.
b. Udvalgsarbejde
Intet.
c. Arbejdsgrupper
Orienteringsmøderne bør ændres i fremtiden (her tænkes både på indholdet og stedet, hvor mødet afholdes). Dette vil være Rådets anbefalinger til det nye råd, der tager over fra 01.01.2018. Det vil dog blive sat på
som et punkt, på listen over forslag til indsatsområder i næste periode.
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Temadagen i Vingsted den 24. oktober var som vanligt meget informativ
(Sundt Liv som Ældre: Sundhedsfremme og Forebyggelse), Anbefalingen fra Ældrerådet vil være, at der burde deltage flere kommunale embedsmænd.
10. Eksterne møder, temadag, konferencer og kurser
Ingen.

11. Næste møde den 13. december 2017 – 10-2017
Intet på erindringslisten.

12. Eventuelt.
Jytte: Der burde gøres mere for at sælge buskortet for de 65+ årige.
Niels Jørgen minder om invitationen til afskedsjulefrokost efter næste møde.
Ref. Erik Mitens
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