Referat
Møde nr. 02-2018
Torsdag den 22. februar 2018 kl. 12.30 – 15.30,
Mødelokale A u/Biblioteket, 7500 Holstebro

Medlemmer:
Erik Mitens, Mette Bille, Vera Refsgaard Agerbæk, Birte Tvisholm Ahle, Leif
Carøe, Leif Hornshøj, Ove Lund, Arne Nielsen, Jytte von Seelen.
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 – 13.300 (pkt. 4)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Godkendelse af dagsorden nr. 02-2018 den 22.02.2018.
Godkendelse af referat nr. 01-2018 den 18.01.2018
Meddelelser fra Social- og Sundhedsudvalget v/ Jens Kr. Hedegaard
Meddelelser fra Sundhedsområdet v/ Poula Sangill
Meddelelser fra formand, medlemmer og sekretariat
Høringer mv.
Aktuelle drøftelser
a. Prioritering af opsamlings- og opgaveliste - fra Ældrerådets periode 2014
– 2017 v/ Erik Mitens
b. Redigering af vedtægt for Holstebro Ældreråd v/ Erik Mitens
c. Redigering af forretningsorden for Holstebro Ældreråd v/ Erik Mitens
d. Redigering af pjecen - Hvad kan Ældrerådet gøre for dig? v/ Erik Mitens
e. iPad eller tablet – hvordan går det? v/ Arne Nielsen
8. Regnskab 2018 – Ældrerådet.
9. Orientering fra rådsarbejde, udvalgsarbejde og arbejdsgrupper.
10. Eksterne møder, temadag, konferencer og kurser
11. Næste møde den 15. marts 2018 – 03-2018
12. Eventuelt.

Referat:
1. Godkendelse af dagsorden nr. 02-2018 den 22.02.2018
Dagsorden godkendt.
2. Godkendelse af referat. Nr. 02-2018 d. 18.01.2018
Referatet fra 01-2018 godkendt.
3. Meddelelser fra Social- og Sundhedsudvalget v/ Jens Kr. Hedegaard
a. Ensomhedsprojektet er der blevet kigget på og forskningsprojektet skal
kunne genere mere viden til nytte for fremtiden. Vigtigt alle projekter giver nyttig viden og bonus for fremtiden på området.
b. Tilsynsbesøg på Birkehøj: Ok besøg og en fin tilsynsrapport.
c. Demens- området. Der arbejdes intens med strategi for område.
d. Servicemedarbejder –projekt:
Fint succes med projektet. På flere plejecentre er der ansat 1 servicemedarbejder for ca. hver 50 beboer. Denne har desuden ledelsesansvar for
1-2 anviste arbejdsledige. Plejecentrene/hjemmene er glade for ordningen der giver flere ”varme” hænder til beboerne.
e. De 5,2 mil. kroner i ekstra bevilling, er der en gruppe forvaltningsrepræsentanter der arbejder med, hvor pengene vil gøre størst gavn. Der vil tilgå Ældrerådet en orientering efter næste byrådsmøde.
4. Meddelelser fra Sundhedsområdet v/ Poula Sangill
Følgegruppen, der blev nedsat i forbindelse med demensstrategien, er løst
for nuværende. Hvis behovet for en ny følgegruppe til dette område bliver
aktuel, vil Ældrerådet blive bedt om at udpege nye medlemmer til gruppen.
Demensstrategien vil blive fremlagt for Ældrerådet til høring, når den er vedtaget.
5. Meddelelser fra:
a. Formanden - herunder
1. Danske Ældreråd
Der vil på mødet på Nyborg Strand blive en debat om, hvorvidt
valg til repræsentantskabet kun skal afholdes hvert andet år.
2. Regionsældreråd:
Erik Mitens og Mette Bille deltog i mødet. Fin møde god dialog.
Regionens sundhedsplaner vil komme til høring i Regionsældrerådet. God kontakt mellem Regionsældrerådet og regionsrådet – det
giver muligheder.
PIU- Patiensinddragelsesudvalget, hvor Regionsrådet har 1 plads
blev repræsentant fra Ringkøbing/Skjern kommune valgt.
Patienskørsel er et vigtigt område – der bør kigges på.
b. Medlemmer:
Ove Lund:
Klage fra borger om visitation af pårørende.
Enighed i rådet om, at vi ikke kan tage vare på enkelte personer, men
kun principper omkring funktioner – det er vigtigt.

Hvis det handler om konkrete klager med personsager, skal henvendelserne ske til forvaltningen, der vil kunne handle på henvendelsen.
Der arbejdes videre med kursus om Demens for Besøgsvenner og pårørende et samarbejde mellem flere organisationer.
Leif Hornshøj:
Stadig klager over omlægningen af bybussernes stoppesteder.
c. Sekretariatet:
Intet.
6. Høringer mv.
Intet.
7. Aktuelle drøftelser
f. Opsamlings- og opgaveliste - fra Ældrerådets periode 2014 – 2017 v/
Erik Mitens
Ældrerådet har initiativret og kommunen vil gerne vi gør noget mere.
g. Redigering af vedtægt for Holstebro Ældreråd v/ Erik Mitens
Få rettelser. Vedtægterne skal godkendes af byrådet inden de er officielle.
h. Redigering af forretningsorden for Holstebro Ældreråd v/ Erik Mitens
Få rettelser derefter godkendt.
i.

Redigering af pjecen – Hvad kan Ældrerådet gøre for dig? v/ Erik Mitens
Flere rettelser. Holstebro Kommunes Trykker vil stå for nyt layout samt
print af pjecer.

j.

iPad eller tablet – hvordan går det? v/ Arne Nielsen
På forespørgslen om en iPad /tablet til rådsmedlemmer er der blevet
sagt nej af økonomiske årsager, da dette vil bliver for omfattende, da andre råd også skal tilbydes en sådan. Pris pr. iPad/tablet ca. 4000 kr. person

8. Budget 2018 – Ældrerådet.
Regnskab for februar 2018 til godkendelse.
Godkendt. .
9. Orientering fra:
a. Rådsarbejde
(herunder bruger-pårørenderåd, Færdselssikkerhedsråd mv.)
Jytte von Seelen:
Mellemtoften – et fint møde hvor der er et ønske om en café for pårørende i nærmiljøet.
Brugen af klippekort ordningen bruges ca. 85 % - spørgsmål der skal
undersøges kan klippekortet også bruges til evt. musikpædagog.
Vera Refsgaard Agerbæk:

Sevel Plejehjem meget glad for servicemedarbejder ordningen.
Erik Mitens:
Vinderup Plejehjem - Her er ikke noget bruger/pårørende råd der arbejdes på at få et nyt råd. Det første møde var ret uformelt, der er allerede indbudt til et nyt møde.
Birte T. Ahle:
Beringshaven – et fint møde i bruger/pårørende råd – her er de også
glade for servicemedarbejderne. Det har mistet mange beboere inden
for det sidste 4-5 måneder og nye beboeren er kommet til – det kræver flere ressourcer.
Love og vedtægter for bruger/pårørende råd skal opdateres.
b. Udvalgsarbejde
(herunder Tilgængelighedsudvalg, høringsudvalg, valg- og vedtægtsudvalget mv.)
Tilgængelighedsudvalget retter henvendelse til kommunen med en liste over uløste opgaver – da der ikke er sket noget de sidste 2 år.
Henvendelsen sendes til det nye Tekniske udvalg.
Der arbejdes fortsat på bybusserne, hvor flere stoppesteder er sløjfet.
Flextur, der arbejdes på problemet med betalingszonerne (kommuner). Det vil have stor betydning når Gødstrup bliver færdigbygget og
patienter skal bruge Flextur – transporten vil være over 2 zoner og
gøre transporten dyrere for borgeren.
c. Arbejdsgrupper
(herunder baglandsmøde, eksterne arrangementer mv.)
”Kom og mød dit Ældreråd”
- Onsdag d. 11. april kl. 16.00-18.00 på Vinderup Aktivitetscenter
Program:
Sang
1. Velkomst ved formanden for Holstebro Ældreråd
 Hvad er Ældrerådet
 Hvad kan vi gøre for dig?
 Kom med dine/jeres eksempler og ønsker
2. Borgmester HC Østerby orienterer
 Udvikling/retning for Holstebro kommunes arbejde
3. Kaffe – herunder snak ideer mellem deltagerne om ønsker og ideer
4. Udvalgsformand Jens Kristian Hedegård
 Nye boformer
 Akutområdet
 Sundhedscentret
 Demensområdet
 ”Varme hænder”



Hvad betyder det for ældre området - 5.2 mil. kr. mere til
ældreområdet?
5. Opsamling af ideer/ønsker fra de fremmødte
Sang
Opgaverne er fordelt mellem rådsmedlemmer.

10. Eksterne møder, temadag, konferencer og kurser
Deltagelse i Temadag i Viborg d. 28. feb. 2018
11. Næste møde den 15. marts 2018-03-2018
Ordinært møde fra kl. 12.30 – 14.00 og introduktion til sundhedsområdet fra
kl. 14.00-16.00.
12. Eventuelt.
 Få taget et gruppefoto til vores Facebook side.
 Der skal laves en plan for besøg på alle plejecentre, i forbindelse med
planlagte møder.
 De udleverede navneskilte skal bruges til alle eksterne møder – vise
hvem vi er.

Ref. Birte T. Ahle – 25.02.2018

