REFERAT
Møde nr. 04-2018
Torsdag den 12. april 2018 kl. 12.30 – 16.00,
Mødelokale 292, 2. sal, Rådhuset, 7500 Holstebro

Medlemmer:
Erik Mitens, Mette Bille, Vera Refsgaard Agerbæk, Birte Tvisholm Ahle, Leif
Carøe, Leif Hornshøj, Ove Lund Arne, Nielsen,
Afbud:
Jytte von Seelen.
Gæst:
Poula Sangill, Myndigheds- og Kvalitetschef for Social, Sundhed og Arbejdsmarked
Jens Bejer Damgaard, Sundhedschef, Social, Sundhed og Arbejdsmarked
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden nr. 04-2018 den 12.04.2018.
2. Godkendelse af referat nr. 03-2018 den 15.03.2018.
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. Ensomhedsprojekt v/ Sundhedschef Jens Bejer Damgaard.
b. PR – Center for Sundhed v/ Sundhedschef Jens Bejer Damgaard
c. Indsatsområder – oplæg til de 5 valgte emner v/ Erik Mitens
8. Budget 2018 – Ældrerådet.
9. Orientering fra rådsarbejde, Udvalgsarbejde og arbejdsgrupper.
10. Eksterne møder, temadag, konferencer og kurser.
11. Næste møde den 17. maj 2018 – 05-2018
12. Eventuelt.
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Referat:
1. Godkendelse af dagsorden nr. 04-2018 den 12.04.2018.
Godkendt.

2. Godkendelse af referat nr. 03-2018 den 15.03.2018
Godkendt.

3. Meddelelser fra Social- og Sundhedsudvalget v/ Jens Kr. Hedegaard
Afbud.

4. Meddelelser fra Sundhedsområdet v/ Poula Sangill
Orientering om Demens-strategi og brugen af Birkehøj. En stor del af Seniorhuset brugere tilbydes at flyttet med ud på Birkehøj.
Ældrerådet finder ikke Social- og Sundhedsudvalgets beslutning, vedrørende fremtidig placering af Dagcenter for ældre, tilfredsstillende.
Der er ikke blevet lyttet til alternative tilbudssteder. Borgere tvinges ind i
nye rammer og muligheder, der ikke findes relevante og optimale.
Ældrerådet har ikke fået svar på henvendelse vedrørende forslag om benyttelse af Colstrupgården og Holstebro Bibliotek som dagcentre.
Det kommunale tilsyn med hjemmeplejen er blevet vedtaget i forhold til borgernes ret og muligheder.
Vedtægterne for Holstebro Handicaprådet er vedtaget på udvalgsmødet den
11. april 2018.
Forvaltningen har brug for 2 personer fra Ældrerådet til at være sparringspartnere på fællessprog i breve. Dette er Jytte von Seelen og Leifs Carøes
arbejdsområder.

5. Meddelelser fra:
a. Formanden - herunder
1. Danske Ældreråd: Fordeling af rådets (2) stemmer til repræsentantskabsmødet den 7. maj, hvoraf den ene er med fuldmagt repræsenteres af Leif Carøe.
2 forslag til Repræsentantskabet:
a) Mindre antal af valgkredse – Ældrerådet stemmer for at bibeholde nuværende antallet af valgkredse.
b) Repræsentantskabsmøder afholdes kun hvert andet år – året
hvor der skal vælges formand.
Det modsatte år foreslås, der holdes en 2 dages konference
i samme periode som Repræsentantskabsmødet ville være afholdt.
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Regionsældreråd: Egenbetaling på akutpladser.
Erik Mitens orienterede om undersøgelsen. Regionsældreråd Midt
vil sende materialet til Danske Ældreråd og påpege, at der nu er
indført brugerbetaling på ophold og færdigbehandling, som tidligere foregik på sygehus uden udgift for borgeren.
2. Ældrerådet (sekretariatet) spørger leder Lene Holm for Center for
Sundhed om at komme på et møde i Ældrerådet for at fortælle om
Kommunens forebyggende tilbud.
b. Medlemmer - intet
c. Sekretariatet – vedtægterne er sendt videre i det politiske system

6. Høringer mv.
a. Høring - Fordeling af pulje til varme hænder.
Høring - Demensstrategi og Birkehøj
Beslutning
Høringssvar er fremsendt. Fremadrettet sendes alt høringsmateriale til alle i
Ældrerådet.

7. Aktuelle drøftelser
a. Ensomhedsprojekt v/ Sundhedschef Jens Bejer Damgaard.
b. PR – Center for Sundhed v/ Sundhedschef Jens Bejer Damgaard
c. Indsatsområder – oplæg til de 5 valgte emner v/ Erik Mitens
Beslutning
a. Bred orientering om projektet, hvor langt er projektet og hvad/hvordan
projektet skal udmøntes. Samarbejde med frivillige foreninger/ organisationer skal optimeres nu.
b. Udsat til senere møde.
c. Indsatsområder:
2. pkt.: Senior OL – 3 steder i kommunen i 2018 Ulfborg, Vinderup og
Holstebro. Det nye oplæg sendes rundt hurtigst muligt.
3. pkt.: Nyt tilbud om samlingssted på Sønderland er allerede sendt til
udvalget
4. pkt.: Frivillighedsdagen for pensionister…. – Arne Nielsen sender oplæg til udvalget.
5. pkt.: Kvalitetsstandarder – afventer.

8. Budget 2018 – Ældrerådet.
Regnskab for april 2018 til orientering.
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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. Rådsarbejder:
Ove Lund deltaget i møde på Parkvænget – god snak om bemanding og
Ensomhedsprojektet. Et fint indtryk af plejehjemmet.
Erik Mitens møde på Vinderup Plejehjem, om at oprette et bruger/pårørende gruppe.
b. Udvalgsarbejde:
Intet er sket i forhold til bybusplaner og stoppesteder. Næste møde i udvalget i 28.maj kl. 15.00.
Valg- og vedtægtsudvalget vil bede kommunen se på, om valgprocessen
kan optimeres yderligere, jf. rådets evaluering af det seneste valg.
Mulighed: 3 valgsedler (sammen med kommunal og regionsrådsstemme)
sedler).
En ide kunne være - elektronisk valg på valgstedet.
Der er meget lovgivningsmæssigt at tage hensyn til – der vil tage tid.
c. Arbejdsgrupper:
Udvalget møder kl. 15.00 d. 18. maj på Vinderup Hotel.
Ide:
Baglandsmøder 3 gange om året for der ikke skal gå 2 år, inden vi kommer tilbage til Vinderup og Ulfborg. Hvis det ændres vil vi besøge de 3
steder hvert år. Møderne behøver ikke være møder hvor politikerne er
med hver gang.
Møderne kunne deles i 2 dele – 1 faktuel-del og en tema-del.

10. Eksterne møder, temadag, konferencer og kurser
a. Intet.

11. Næste møde den 17. maj 2018 – 05-2018
Vi mødes i Parkvænget kl. 10.00.
Poula Sangill deltager på næste møde, men ellers ingen besøg udefra.

12. Eventuelt.
1.oktober er af FN udnævnt til ”FN´s Ældre Dag”.
Der vil kommer et overordnet tema fra FN, hvad temaet er i år.

Ref. Birte Ahle 12-04-2018
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