Referat
Møde nr. 10-2018
Torsdag den 22. november 2018 kl. 12.30 – 16.00,
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.
Gæst:
Jens Kr. Hedegaard, Formand for Social- og Sundhedsudvalget kl. 12.30 (pkt.
3)
Poula Sangill, Myndigheds- og Kvalitetschef for Social, Sundhed og Arbejdsmarked kl. 12.30 (pkt. 4).

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden nr. 10-2018 den 22.11.2018.
2. Godkendelse af referat nr. 09-2018 den 25.10.2018
3. Meddelelser fra Social- og Sundhedsudvalget v/ Jens Kr. Hedegaard
4. Meddelelser fra Sundhedsområdet v/ Poula Sangill
5. Meddelelser fra herunder formanden, medlemmer og sekretariat
6. Høringer mv.
a. Høringssvar vedr. fordeling af puljemidler
7. Aktuelle drøftelser
a. Planlægning af besøg til resterende plejecentre.
Følgende mangler besøg:
 Vinderup Plejehjem
 Bakkebo
 Sevle Alderdomshjem
 Plejecenter Thorshøj
b. 100 års fødselsdage 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 6. december 2018 – 11-2018
12. Eventuelt.
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Referat:
1. Godkendelse af dagsorden nr. 10-2018 den 22.11.2018.
Godkendt
2. Godkendelse af referat nr. 09-2018 den 25.10.2018
Ove Lunds spørgsmål omkring bemanding på Birkehøj Dagcentrene for
nuværende i forhold til Colstruphuset Dagcenter - manglede i referatet.
3. Meddelelser fra Social- og Sundhedsudvalget v/ Jens Kr. Hedegaard
 Orientering om økonomien.
 Godkendt værdighedspolitikken
 Stort fokus på Demens-området – Birkehøj / plejecentrene
 Venteliste for plejecentrene er ikke blevet længere men, beregningerne er lavet om, nu er de borgere, der har ansøgt, men ikke ønsker at
flytte på plejehjem p.t. medregnet i det nye.
 Akutventelister er steget lidt.
4. Meddelelser fra Sundhedsområdet v/ Poula Sangill
Spørgsmål fra Leif Carøe: Har Holstebro kommune søgt midler til gratis
transport af Demente? Ønsker det undersøgt!
Fællessprog 3 er nyt endnu og mange plejecentre syntes det tager lang tid
at betjene og bruge. Konsulent fra kommunen kommer rundt til alle plejecentrene for at alle får den samme metodik og indføring i systemet. Systemet er
blevet godt modtaget alle steder. Efter nytår vil Ældrerådet gerne have en
overblik om, hvordan det går med fællessprog 3.
5. Meddelelser fra:
a. Formanden - herunder
1. Danske Ældreråd
Valg til repræsentantskabet i februar. d. 28. feb.
Stedet for Temadagen bliver Viborg, hvor der også skal vælges
repræsentanter, vi har 2 stemmer.
Erik Mitens har været til møde med Teknisk forvaltning omkring
billige buskort og flexture.
Holstebro kommune startede d. 21. nov. på at promovere buskortene mere. Buskortet gælder også for førtidspensionister ellers er
alderen 65 år for mulige brugere. Der skulle være solgt 550 kort.
Det må være i alles interesse, der bliver solgt/brugt så mange
kort, så det kan blive en permanent løsning i Holstebro kommune.
Ældrerådet er klar til at dele løbesedler ud og hjælpe med videre
formidling.
2. Regionsældreråd
Intet nyt.
b. Medlemmer.
Flexture – i alle regioner eksploderer flexture økonomien. Flere steder er
det steget med 3 gange budgettet.
Teknik og Miljø vil lave et knudepunkt for Flexture ved Center for SundSide 2

hed i Holstebro. Der er 4 knudepunkter i Holstebro: Slotsgade, Banegården, Museum og Danmarksgade.
75% flere bruger flexture end sidste år – en stor stigning.
c. Sekretariatet
Kalendere for 2019 til alle.
Direktør Helle Bro vil rigtig gerne komme 1 gange årligt til Ældrerådets
møde.
6. Høringer mv.
a. Høringssvar vedr. fordeling af puljemidler
Høringssvaret afleveret i god tid og har haft bevågenhed af Holstebro
Dagbladet
7. Aktuelle drøftelser.
a. Planlægning af besøg til resterende plejecentre.
Følgende mangler besøg:
 Vinderup Plejehjem
 Bakkebo
 Sevel Alderdomshjem
 Plejecenter Thorshøj
Beslutning
Vi ønsker at tilføje Birkehøj til besøgslisten.
Mødedatoerne aftales på mødet d. 24. jan. 2019.
Forslag til 2 besøgsdage. 1 besøgsdag i Vinderup-området og 1 besøgsdato på Thorshøj og Birkehøj.
b. 100 års fødselsdage v/ Erik Mitens.
Følgende personer står for besøgende ved 100 års fødselsdagene.
Vinderup-området – Vera Refsgaard
Ulfborg- området – Leif Carøe
Holstebro-området – Mette Bille
De 3 repræsentanter afklarer med hinanden, hvis de har brug for en
stedfortræder.
8. Budget 2018 – Ældrerådet.
Regnskab for november 2018 til orientering.
Telefongodtgørelse kommer snarest. Orientering om økonomien for oktober
og november.
9. Orientering fra:
a. Rådsarbejde
(herunder bruger-pårørenderåd, Færdselssikkerhedsråd mv.)

Møde på Thorshøj her gik snakken meget omkring fællessprog 3 det er en ”tidsrøver”
Har efter brandulykken fået stor ros for håndteringen af branden.
Jubilæum for en medarbejder 50 års tjeneste.
Meget aktiv vennekreds, der er rigtig god til at lave aktiviteter.
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Dialogmøde i Ulfborg Aktivcenter med 45 deltagere, forskellige
spørgsmål ved de enkelte border, hvor de andre kunne kommentere.
Et af spørgsmålene var ”Hvordan de pårørende følte sig informeret?”
Beringshaven: Dialogmøde, hvor hver fløj holdt eget møde, ud fra de
svar/ tilkendegivelser de enkelte beboerne via deres nærmeste hjælper/medarbejder havde haft en snak om, mange daglige praktiske
ting, så som maden, dagligdagen, mangler du noget, er der noget du
gerne ville havde er anderledes i din dagligdag.
Sevel Plejehjem: Den nye sygeplejerske er kommet godt i gang.
Ældreboligerne ved plejehjemmet har indtil nu fået sygepleje fra
plejehjemmet. Det er ændret, så beboerne nu skal bestille alt gennem
hjemmeplejen.
Der skal/bliver indkaldes til et brugerpårørende møde for at få nedsat
et bruger/pårørenderåd.
Mellemtoften: Dialogmøde besøg i 3 huse, hvor beboerne i de 3 huse
er meget forskellige. Stor ros til personalet og alle er glade for den faste lægetilknytning. Mellemtoften mangler meget frivillige hænder og
en bestyrelse for Vennekredsen.
Parkvænget: Dialogmødet her var de pårørende godt tilfreds med
personalet. Holstebro kommune blev kritiseret i forhold til for høje
huslejer. Da det er et plejecenter må der opkræves husleje efter lovgivningen.
Bakkebo holder dialogmøde d. 27. nov. 2018.
b. Udvalgsarbejde
(herunder Tilgængelighedsudvalg, høringsudvalg, valg- og vedtægtsudvalget mv.)

Tilgængelighedsudvalget:
Holdt mødet d. 21. nov. 2018.
Mange emner var til debat:
 Handicaptoiletter i Holstebro by
 Handicap p-pladser
 Tilgængelighed til Musikteatret
 Handicap toiletter i Sdr. Nissum.
Referatet fra mødet kommer på hjemmesiden.
Valg- og vedtægtsudvalget:
Vi venter på svar fra politikkerne om forslag til ændringer af § 9
c. Arbejdsgrupper
(herunder baglandsmøde, eksterne arrangementer mv.)

Evaluering af informationsmøde 6. nov. 2018 i Gråkjær Arena:
 Hvorfor kom der kun halvdelen af tidligere?
 Lydforholdene for tilhørerne ok- lidt mere hjælp fra personalet i
Gråkjær Arena var at ønske - specielt vedrørende lyd.
 Husk diabetes brød næste gang.
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Gråkjær Arena er et godt nyt sted for informationsmødet.

Næste informationsmøde
Bliver d. 27. februar 2019 - sted Ulfborg Aktivcenter
Kl. 16.00-18.00
Emne: Det nære sundhedsvæsen
Jens Bejer Damgaard og Merethe Kjærsgaard
skal være oplægsholderne.
Nyt fra Ældrerådet: information om Flexture og anden transport.
Annoncering- information om mødet – flyers i stedet for plakater
Vi undersøger om det er muligt at få en annonce på reklameskiltene
ved indfaldsvejen til Holstebro
Der holdes også et informationsmøder i juni 2019 i Vinderup
10. Eksterne møder, temadag, konferencer og kurser
a. Ældrepolitisk konference i Vingstedscentret den 15. november 2018,
tilbagemeldinger.
Fantastiske indlæg der gav noget til alle.
God paneldiskussion.
b. Evaluering af Informationsmødet den 6. november 2018.
Se under pkt. 9 c
11. Næste møde den 6. december 2018 – 11-2018
a. Punkter til dagsordenen den 06.12.2018
 Sofie Keller Dahl vil gerne komme på besøg og fortælle om
on-line besøgsven.
Vi siger tak til besøg i januar 2019.


Juleafslutning afholdes i Det Gode Køkken kl. 17.30.
Ældrerådets mødet starter kl. 14.00 på kommunen.
Vi er klar til juleafslutningen.

b. Opdatering af erindringslisten – se erindringslisten.
Opdatering
12. Eventuelt.
Ændring af mødedato i februar til d. 22. januar 2019.
Kontakt mellem visitationen og borgerne er gennemlæst og der er mange
ændringer der kunne ønskes. Alle formularer rundsendes til medlemmerne i
Ældrerådet.
Referat d. 22. nov. 2018 Birte T. Ahle
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