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Holstebro Ældreråd
2014 – 2017
Rådsmøde 02-2014
REFERAT
1.

Velkomst og præsentation

1.1

Velkomst ved formanden.
- Gæster: Social- og Sundhedsudvalgsformand Ulla Tørnæs, direktør Anders
Kjærulff, Pleje og Omsorgschef Tove Søgaard, Sektionsleder for Økonomi
og Analyse Karsten Staudt Kvistgaard.

1.2

Formalia, herunder mødediæt - personlige indberetningslister
- Der blev udleveret diætsedler til underskrift.

2.

Godkendelse af dagsorden og beslutningsdygtighed

2.1.

Godkendelse af mødets dagsorden
- Godkendt.

2.2

Konstatering af mødets beslutningsdygtighed
- Alle rådets medlemmer var mødt.

3.

Mødereferater

3.1

Punkterne fra møde nr. 01-2014 er sat på denne dagsorden.
- Referat fra mødet 23.01.2014 godkendt.

4.

Generelt nyt - siden sidst

4.1

Nyt fra formanden
- Intet

4.2

Nyt fra næstformanden
- Vi forveksles med Ældresagen, diskussion om hvordan vi bliver synlige.

4.3

Nyt fra kassereren
- Budgetopfølgning februar 2014
Budget 2014
165.000,00 kr.
Forbrug feb. 14
14.394,10 kr.
Rest
150.605,90 kr.

4.4

Nyt fra Sekretariatet
- Intet.

4.5

Repræsentation ved 100-års fødselsdage:
- Det blev besluttet at ændre 100-års fødselsdage til Mærkedage.
- Helge Weis tager til et Jernbryllup i Vinderup i dag med en hilsen fra Rådet.

4.6

Indgået post, henvendelser, forespørgsler m.v.
- Intet.

4.7

Indkomne love, bekendtgørelser, cirkulærer, vejledninger m.v.
- Intet.
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5.

Orienteringer fra bestyrelser, råd og nævn og underudvalg m.v.

5.1

Social- og Sundhedsudvalget (v/ Ulla Tørnæs)
- Udvalgsformand Ulla Tørnæs og direktør Anders Kjærulff orienterede om
udvalgets endelige beslutning om fordeling af ældrepuljen.

5.2

Orientering fra Pleje- og Omsorgsområdet (v/ Tove Søgaard)
- Der er ansat 5 velkvalificerede sygeplejersker til Akutteamet fra 01.03.2014.

5.3

Færdselssikkerhedsrådet (v/ Jytte von Seelen)
- Intet

5.4

Bruger- og Pårørende-rådene (v/ rådsmedlemmerne)
- Flere medlemmer finder rapporterne fra de uanmeldte kommunale
tilsynsbesøg delvis overflødige, for omfangsrige og baseret på journaliseret
materiale, ikke på samtaler med beboerne.
- Skal tages op som temaer på mødet med den kommunale visitation den
(Ny mødedato bliver fremsendt til rådet).

5.5

Valg- og vedtægtsudvalget (lov-udvalget)
- Udvalget vil lave et oplæg til ændringer af såvel vedtægter som
forretningsorden.

5.6

Økonomisk-politisk udvalg (hørings-udvalget)
- Afholdt sit første møde fredag den 24.01.2014.

5.7

Arbejdsgruppen - PR- og medie (pressekontakten)
- Intet.

5.8

Arbejdsgruppen - Planlægning af Baglandsmøderne
- Udvalget træder sammen 26.02.2014 kl. 9.00 for at forberede mødet sidst i
marts.

5.9

Arbejdsgruppen - Planlægning af eksterne/interne arrangementer
- Vil arbejde på planer om et Ældredags-arrangement til efteråret.

7.

Høring, høringssvar og spørgeskemaer

7.1
7.2

Høringer. Ingen
Høringssvar:
- Der er afgivet høringssvar om pulje til løft af ældreområdet.

8.

Generelt nyt fra organisationerne

8.1

Danske Ældreråd
- Nyhedsbrev fra Danske Ældreråd, 4-2013
- Repræsentantskabsmøde den 28. april 2014 i Danske Ældreråd. Tilmelding
den 17. marts 2014.
8 af Rådets medlemmer ønsker at deltage i både Repræsentantskabsmøde
og Ældrepolitisk Konference(28.-29.03.2014). Sekretariatet tilmelder.

9.

Eksterne møder, workshops, temadage, konferencer og kurser m.v.

9.1

Indbydelse til møder, workshops, kurser, temadage og konferencer m.v.:
- Møde med Visitationsområdet vedr. tilsynsrapporter den 14.03.2014 fra kl.
10.30 til 12.30 – Møllevej. Orientering og information ved Niels Jørgen
Lundsgaard.
Rådet finder, at mødet må udsættes igen, til samtlige rapporter foreligger.
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Ny dato aftales, med bemærkning om, at vi heller ikke skal vente for længe
med det.
Rådet aftaler at mødes forud for mødet(samme dag kl. 9.00) for at
afstemme ønsker til ændringer/forenklinger af kommunens tilsyn og
rapportering af samme.
9.2

Referater fra møder, workshops, kurser, temadage og konferencer m.v.
- Ingen

10.

Aktuelle forhold, aktiviteter og planlægning

10.1

Revision af Ældrerådets vedtægt
- Udsat til mødet den 27. marts 2014.

10.2

Revision af Ældrerådet forretningsorden
- Udsat til mødet den 27.03.2017.

10.3

Kl. 09.30 – 10.30 Besøg af direktør Anders Kjærulff.
- Kultur og Sundheds direktør Anders Kjærulff kommer omkring og hilser på
det nye råd.
- Anders Kjærulff orienterede om Center for Sundhed, specielt med
diskussion af kapacitet på de 28 sengepladser uofficielt tænkt som 10
langtidspladser (+/-6 mdr.), 18 korttidspladser(max 6-8 dage).
- Anders Kjærulff deltager i mødet den 27. marts 2014 sammen med
kommunes jurist Jens Meyhoff for at diskutere Rådets principielle
høringsret, og hvornår i et sagsforløb, Rådet skal høres.

10.4

Kl. 10.30 – 11.00 Orientering om Årsregnskab, kommunale budget samt
budgetbemærkninger.
- Orientering ved Økonomi og Analyse Karsten Staudt Kvistgaard
- KSK skitserede budgettet for 2014 og gav en generelt orientering om
opbygningen af et kommunalt budget.
Der blev desuden informeret om forventet regnskab for 2013
sammenlignede med budget 2014 periodekorrigeret.

10.5

Baglandsmøde den 28.03.2014
- Arbejdsgruppen – planlægning
mødes den 26. februar 2014 kl. 9.

af

Baglandsmødet/Orienteringsmødet

10.6

Temadag – Kim Bak Kristensen v/ NJL
- Beslutning udsættes til senere møde.

10.7

Køreplan v/ Arne Nielsen
- Vedr. busbetjening af Mellemtoften og nedlæggelse af stoppested: Der
ledes efter sagens sammenhæng i arkiverne, afventes.

10.8

Høringer til Dagbladet v/ NJL
- Det skal ved hver høring aftales i høringsudvalget, om der skal sendes en
pressemeddelelse ud samtidig med høringssvaret.

11.

Næste møde og eventuelt

11.1

Næste ordinære møde (27. marts 2014)
- Besøg af direktør Anders Kjærulff og jurist Jens Meyhoff vedr. høring.

J.nr.: 27.69.40-P35-1-13 – side 3

24.02.2014/em

11.2

Særligt til drøftelse ved næste møde:
 Erindringslisten ajourføres.

11.3

Eventuelt
- Forslag om ordentligt brevhoved til Ældrerådets høringssvar og øvrige
udgående korrespondance.
-

Mulighed for fritagelse for digital post diskuteret.

Referent /Erik Mitens
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