REFERAT
Møde nr. 01-2018
Torsdag den 18. januar 2018 kl. 12.30 – 15.30,
Mødelokale 187, 1. sal, Rådhuset, 7500 Holstebro

Medlemmer:
Erik Mitens, Mette Bille, Vera Refsgaard Agerbæk, Birte Tvisholm Ahle, Leif
Carøe, Leif Hornshøj, Ove Lund, Arne Nielsen, Jytte von Seelen.
Fraværende:
Gæst:
Jens Kr. Hedegaard, formand for Social- og Sundhedsudvalget kl. 12.30 –
13.30 (pkt. 3)
Poula Sangill, Myndigheds- og Kvalitetschef for Social, Sundhed og Arbejdsmarked kl. 12.30 – 13.30 (pkt. 4)
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden nr. 01-2018 den 18.01.2018.
2. Godkendelse af referat.
3. Meddelelser fra Social- og Sundhedsudvalget v/ Jens Kr. Hedegaard
4. Meddelelser fra Sundhedsområdet v/ Poula Sangill
5. Meddelelser fra formanden, medlemmer og sekretariat.
6. Høringer mv.
7. Aktuelle drøftelser
a. Opsamlings- og opgaveliste - fra Ældrerådets periode 2014 – 2017 v/
Erik Mitens
b. Vedtægt for Holstebro Ældreråd v/ Erik Mitens
c. Forretningsorden for Holstebro Ældreråd v/ Erik Mitens
d. Introduktion til Sundhedsområdet v/ Erik Mitens
8. Budget 2018 – Ældrerådet.
9. Orientering fra rådsarbejder, udvalgsarbejde og arbejdsgrupper
10. Eksterne møder, temadag, konferencer og kurser
a. Retsgrundlag og arbejdsopgaver for ældre-/seniorråd den 28. februar
2018 – Viborg. – tilmeldingsfrist 19. februar 2018.
b. Konference – Nyborg Strand – 7. - 8. maj 2018. Vi kan endnu ikke tilmeldes.
11. Næste møde den 22. februar 2018 – 02-2018
12. Eventuelt.

25.01.2018/ehc

Referat:
1. Godkendelse af dagsorden nr. 01-2018 den 18.01.2018.
Godkendt.

2. Godkendelse af referat.
Godkendt.

3. Meddelelser fra Social- og Sundhedsudvalget v/ Jens Kr. Hedegaard
Til sommer åbner Center for Sundhed. Der arbejdes p. t. med planer for indflytning m.m. samt kommunikationen i forbindelse med åbningen. Det vil sige kommunikation til borgerne omkring hvilke funktioner stedet skal rumme.
Birkehøj lukker som plejehjem. Hvad bygningerne herefter skal bruges til er
endnu ikke afgjort, men demens-strategien er med i overvejelserne.
Social- og Sundhedsudvalget fik på sidste udvalgsmøde en orientering om
Servicemedarbejdere:
Plejecentrene i Sundhed, Holstebro Kommune blev i slutningen af 2017 tilført en ny ordning med Servicemedarbejdere fordelt geografisk i kommunens syv plejecentre. Det samlede budget i ordningen er på 3.600.000 kr./
år fra 2018.
Ordningen er nu etableret og der ses allerede positive erfaringer i forhold til
serviceniveauet.

4. Meddelelser fra Sundhedsområdet v/ Poula Sangill
Kommunen har fået 2.3 mill. kroner – øremærket til ældre, det kunne f.eks.
være til Ensomhedsprojekt.
Ensomhedsprojektet(”Marselisborgprojektet”) – er rettet mod de borgere,
som modtager mindst 3 timers hjemmehjælp om ugen. 250 af kommunens
medarbejdere skal opgraderes til særligt fokus på observation.
Der blev fra rådsmedlemmernes side fremført, at det ville være ønskeligt, at
frivillige kom med i dette projekt. Ensomhedsprojektet kommer til senere
drøftelse, og er sat på erindringslisten.

5. Meddelelser fra:
a. Formanden - herunder
1. Danske Ældreråd
- Velkomstmail fra Danske Ældreråd, udsendt den 05.01.2018
2. Regionsældreråd
b. Medlemmer
c. Sekretariatet
Beslutning
a. Pkt. 1 – Der blev givet en orientering.
Pkt. 2 - Sundhedsbrugerrådet nedlægges.
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Patientmedinddragelsesudvalget blev for et par år siden oprettet af
Folketinget. K.B.Nielsen (Ringkøbing-Skjern) har siddet i dette udvalg i 4 år og vil gerne fortsætte.
b. Der gøres opmærksom på, at der er stor mangel på frivillige.
Beslutning: Problemet tages op i aktivitetsudvalget samt ved orienteringsmøderne.
Der er problemer med bybusserne, da der er blevet nedlagt flere ruter og
stoppesteder.
Beslutning: Tilgængelighedsudvalget udarbejder et oplæg og anmoder
om et møde med Teknisk Udvalg.
Suppleanterne til Ældrerådet ønsker kopi af mødereferaterne.
Beslutning: De får frem over pr. mail fremsendt dagsorden og referat.
Fortovet ved Niels Kjeldsens Vej er ufremkommelig efter anlægsarbejde.
Beslutning: Beskeden går videre til forvaltningen mhp reparation.
c. Holstebro kommunes hjemmeside om Ældrerådet har fået ny placering
under Holstebro.dk – under Råd og Nævn. Søg Ældreråd.
Der er i 2018 kommet nye takster: Diætsatsen er 420 kr. for møder til og
med 4 timer/820 kr. for møder på over 4 timer.
Kørselsgodtgørelse er 3,30 kr. pr. kørt km

6. Høringer mv.
Intet.

7. Aktuelle drøftelser
a. Opsamlings- og opgaveliste - fra Ældrerådets periode 2014 – 2017 v/
Erik Mitens
b. Vedtægt for Holstebro Ældreråd v/ Erik Mitens
c. Forretningsorden for Holstebro Ældreråd v/ Erik Mitens
d. Introduktion til Sundhedsområdet v/ Erik Mitens
Beslutning
a. Vi har initiativretten, men vi skal passe på, at vi ikke spreder os over for
meget. På næste møde en drøftelse af, hvad der er sat i gang, og hvad
der skal prioriteres højest.
b. Vedtægtsudvalget udarbejder oplæg til revision af vedtægt og forretningsorden.
c. Formanden orienterede om Ældrerådets Facebook profil. Har været nedlagt, men den ønskes genoprettet. Det er formandens opgave at passe
facebookprofilen.
Al pressekontakt foregår via formanden, evt. næstformanden.
d. Vi vil senere blive orienteret om emnet, om muligt på mødet i marts.
25.01.2018/ehc

Dette emne kræver et mødet forlænges, hvor man evt. afholder et forkortet ordinært møde først, og derefter et orienterende møde.
Datoen vil blive oplyst på mødet i februar.

8. Budget 2018 – Ældrerådet.
Budget for januar 2018 til godkendelse.
Beslutning
Der blev foreslået indkøb af tablet til hvert af medlemmerne for at spare på
papirforbrug og farve til printer.
Sekretariatet vil efterspørger svar på henvendelsen fra Ældrerådet.

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. Intet
b. Intet
c. Forslag om baglandsmøder:
Forårsmøde torsdag den 19. april kl. 14 i Aktivitetscenteret i Vinderup.
Efterårsmøde onsdag 31. oktober kl. 14 i Laden i Holstebro.
Medlemmerne i arbejdsgruppen for planlægningen af disse møder afholder møde tirsdag den 6. februar 2018 kl. 10-12 på Rådhuset – lokale
292. Der vil være en Flipover tilgængelig.

10. Eksterne møder, temadag, konferencer og kurser
a. Retsgrundlag og arbejdsopgaver for ældre-/seniorråd den 28. februar
2018 – Viborg. – tilmeldingsfrist 19. februar 2018.
b. Konference – Nyborg Strand – 7. - 8. maj 2018. Vi kan endnu ikke tilmeldes.
Beslutning
a. 7 medlemmer ønsker at blive tilmeldt (tilmelding er sket).
b. Afventer at der bliver mulighed for tilmelding til konferencen.

11. Næste møde den 22. februar 2018 – 02-2018
Intet på erindringslisten
Beslutning
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Erindringslisten vil blive opdateret og sendes med referatet ud.

12. Eventuelt.
Demens kursus for frivillige
Der kom et ønske om oprettelse af et kursus for frivillige med emnet demens.
Der rettes henvendelse til demenskoordinatorerne.
Ref. Vera Refsgaard Agerbæk
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