Referat
Møde nr. 03-2019
Torsdag den 28. marts 2019 kl. 12.30 – 15.30,
Mødelokale 188, 1. sal, Rådhuset, 7500 Holstebro

Medlemmer:
Erik Mitens, Mette Bille, Vera Refsgaard Agerbæk, Birte Tvistholm Ahle, Leif
Carøe, Leif Hornshøj, Ove Lund, Arne Nielsen, Jytte von Seelen.
Gæst:
Jens Bejer Damgaard, Sundhedschef kl. 12.30 (pkt. 3, 4 og 8a)
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden nr. 03-2019 den 14.03.2019.
2. Godkendelse af referat nr. 02-2019 den 21.02.2019
3. Meddelelser fra Social- og Sundhedsudvalget v/ Jens Kr. Hedegaard
4. Meddelelser fra Sundhedsområdet v/ Jens Bejer Damgaard
5. Meddelelser fra formanden, medlemmer og sekretariatet
6. Høringer mv.
7. Aktuelle drøftelser
a. Evaluering af FSIII v/ Jens Bejer Damgaard
b. Evaluering af Informationsmødet den 27.02.2019 i Ulfborg
c. Evaluering og orientering fra mødet i Viborg den 28.02.2019
8. Budget 2019 – Ældrerådet.
9. Orientering fra rådsarbejde, udvalgsarbejde og arbejdsgrupper
10. Eksterne møder, temadag, konferencer og kurser
11. Næste møde den 25. april 2019 – 04-2019
12. Eventuelt.

Side 1

Referat:
1. Godkendelse af dagsorden nr. 03-2019 den 14.03.2019.
Godkendt.
2. Godkendelse af referat nr. 02-2019 den 21.02.2019
Side 2, pkt. 5 A. Der var fredsvalg i kreds 2 (vores kreds).
3. Meddelelser fra Social- og Sundhedsudvalget v/ Jens Kr. Hedegaard
Afbud fra Jens Kr. Hedegaard.
4. Meddelelser fra Sundhedsområdet v/ Jens Bejer Damgaard
Vedtægterne for Ældrerådet er blevet vedtaget på Social og Sundhedsudvalgsmødet den 27. marts 2019 og skal nu godkendes i Økonomiudvalg og
Byråd.
Orientering om budgetopfølgning.
Forebyggelse på hyppige akutindlæggelser - her er indsatsen blevet evalueret. Der er et positivt resultat af indsatsen. De store grupper her er KOL og
knoglebrud.
Belægningen på de kommunale akutpladser har de sidste 14 mdr. været 900
patienter.
Der leveres ca. 65.000 ydelser i almen praksis i Holstebro Kommune pr. måned!
Sundhedsområdet:
Alle plejeboligledere er ansat. Navnet på Centerleder for Center for Plejecentre offentliggøres snarest.
Sygeplejeklinikkerne skal bruges mere. De svageste borger, er de borgere,
der skal have besøg af sygeplejerske i eget hjem.
42 personer står på venteliste til plejeboligerne.

5. Meddelelser fra:
a. Formanden - herunder
1. Danske Ældreråd
2. Regionsældreråd
b. Medlemmer
c. Sekretariatet
Beslutning
a. Formanden
Rådet har indsendt anbefaling til Budget 2020 inden budgettemadagene
om at betænke forebyggelse og sundhedsfremmende tiltag.
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1. Danske Ældreråd
Der skal vælges ny formand. Erik Stagsted ønsker at stoppe straks
pga. ubehagelige trusler og smædebreve. Der er udpeget en fungerende formand.
Der er 3 kandidater til formandsvalget d. 29. april 2019.
2. Regionsældreråd
Regions Ældrerådet holder møde d. 8. april 2019, Erik Mitens og
Leif Carøe deltager.
b. Medlemmer.
Erik Mitens:
Har indviet Cafe Olde i Laden i Holstebro.
Leif Carøe:
Tilgængelighedsudvalget i MidtTrafik. Herning kommune vil gerne være
med til at se på en nyordning omkring matrikel Gødstrup for flextur til en
takst på 4 kr./km.
Arne Nielsen:
Byudvikling: Peter Nørgård fra Creativ Company kom med følgende ide:
Holstebro Centralsygehuset skulle bruges til ungdomsboliger til hurtig
indflytning til billige penge og de unge kunne blive boende der indtil 2 år
efter færdig uddannelse.
c. Sekretariatet
23. maj skulle Ældrerådet besøge Thorshøj, der er foreslået d. 6. juni kl.
11.00 i stedet.
6. Høringer mv.
a. Ældrerådet har afleveret høringssvar til nedlæggelse af støtteforeningen
for Seniorhuset og brug af overskydende midler.
7. Aktuelle drøftelser
a. Evaluering af FSIII v/ Jens Bejer Damgaard
b. Evaluering af Informationsmødet den 27.02.2019 i Ulfborg
c. Evaluering og orientering fra mødet i Viborg den 28.02.2019
Beslutning
a. Evaluering af FSIII v/ Jens Bejer Damgaard
Evaluering af gennemførsel af FSIII, det skulle gerne være indført alle
steder og der arbejdes godt med FSIII.
Vigtigt det er det samme system der skrives i – så vigtige informationer
gives videre til kollegaer til borgernes bedste.
b. Evaluering af Informationsmødet den 27.02.2019 i Ulfborg.
Hvordan rammer vi den yngre målgruppe af borgere?
Emner skal tilpasses borgerne, der kan komme. Nogle af de emner vi
informere om er måske ikke relevante og forståelige for borgerne.
Programmet må tidsmæssigt ikke være for stramt.
Næste gang skal Ældrerådet præsenteres!
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c. Evaluering og orientering fra Temamødet i Viborg den 28.02.2019
Emnerne var gode, måske lidt tunge.
Det sidste punkt om ”Hvordan Ældrerådet får indflydelse på budgetter i
kommunerne – vær på forkant inden budgetlægning” – var god og nyttig
viden.
8. Budget 2019 – Ældrerådet.
Orientering for marts måned 2019 taget til efterretning.

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. Færdselssikkerhedsrådet:
Der er intet sket.
Bruger- pårørenderåd:
Thorshøj: Haft brugerpårørende møde alt vel.
Parkvænget: Alt vel.
Ulfborg Aktivitetscenter: Har fået nyt hegn om Centret ”demensvenlig
hegn”. Det nye overvågningssystem for demente er taget i brug.
b. Tilgængelighedsudvalget:
Har været inviteret til møde for at se de nye tegninger over biografen i
Enghaven.
Inviteret til møde om Slagterigrunden, belægning og tilgængelighed er
vigtigt.
Enghaven – her er de offentlige toiletter lukket – der blev lovet skurvogne
med toiletter – her er ikke sket noget.
Skiltning i Parkeringshuset intet sket.
Musikteatret – her er der ikke sket noget på de ønsker, som udvalget har
fremført.
Restaurant Dalle Valle: Her har udvalget også påpeget nogle ting, der
bør ændres.
I Sønder Nissum mangler der meget et handicaptoilet - det er et turiststed.
Udvalget går videre til Tekniskudvalg og Anders Debel med de ting, der
ikke er sket noget på. Det er bedst at henvendelsen sker skriftligt.
Flere og flere henvendelser til Tilgængelighedsudvalget om at komme ud
og se på faciliteterne.
c. Arbejdsgrupper:
Informationsmøde den 18. juni 2019 på Vinderup Hotel.
Orientering om program for mødet.
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10. Eksterne møder, temadag, konferencer og kurser
 29-30. april Repræsentantskabsmødet og Ældrepolitisk Konference i
Nyborg
 8. april ekstraordinært Regionsældrerådsmøde.
11. Næste møde den 25. april 2019 – 04-2019
a. Punkter til dagsordenen den 25.04.2019
Møde med Visitationen, om alle visiterede områder.
Afgørelsesbreve bliver også et punkt på dagsorden.
Ny leder for visitation – Hjemmehjælp og Plejebolig Birgitte Borg Jensen
vil deltage ved mødet.
b. Opdatering af erindringslisten
Opdateret.
Vi vil gerne vide mere om Akutpladserne og Sygeplejeklinikkerne.
12. Eventuelt.
Husk at se :Børn på plejehjem på TV 2 d.16. april kl. 20.30. Afsnit 2 kommer
ugen efter.
Ledsageordning for personer over 67 år: En bekendtgørelse om en 4-årig
forsøgsordning forventes klar juni 2019. Interesserede kommuner inviteres
derefter til at ansøge om del i puljemidlerne (efterår 2019).
ref. Birte Ahle
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