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Holstebro Ældreråd
2014 – 2017
Rådsmøde 03-2014
Torsdag den 27.03.2014
REFERAT
1.

Velkomst og præsentation

1.1

Velkomst ved formanden.
- Gæster: Direktør Anders Kjærulff og jurist Jens Meyhoff til pkt. 10.1

1.2

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

2.

Godkendelse af dagsorden og beslutningsdygtighed

2.1.

Godkendelse af mødets dagsorden
- Godkendt.

2.2

Konstatering af mødets beslutningsdygtighed
- Afbud fra Erik Mitens.

3.

Mødereferater

3.1

Referat af ordinært rådsmøde – den 20. februar 2014 (02-2014)
- Referatet blev godkendt.

4.

Generelt nyt - siden sidst

4.1

Nyt fra formanden.
- Intet

4.2

Nyt fra næstformanden.
- Intet

4.3

Nyt fra kassereren
- Budgetopfølgning pr. marts 2014 viser et forbrug år til dato på kr. 28,845,00.

4.4

Nyt fra Sekretariatet
- Intet.

4.5

Repræsentation ved mærkedage:
- Der vil fremover være repræsentation fra Holstebro Ældreråd ved
Jernbryllup.

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)
Afbud fra Udvalgsformand Ulla Tørnæs.

5.2

Orientering fra Pleje- og Omsorgsområdet (v/ Tove Søgaard)
Nødkald systemet fornyes
Velfærdsteknologi udvides, fremdrog eksempel.
At Lene Florup fremover er leder af såvel Sevel Alderdomshjem som
Bakkebo

5.3

Færdselssikkerhedsrådet (v/ Jytte von Seelen)
- Intet

5.4

Bruger- og Pårørende-rådene (v/ rådsmedlemmerne)
- Der blev givet referat fra enkelte møder.

5.5

Valg- og vedtægtsudvalget (lov-udvalget)
- Intet

5.6

Økonomisk-politisk udvalg (hørings-udvalget)
- Intet.

5.7

Arbejdsgruppen - PR- og medie (pressekontakten)
- Intet

5.8

Arbejdsgruppen - Planlægning af Baglandsmøderne
- Der blev givet en orientering om forberedelserne til Baglandsmøde, som
afholdes den 28.03.2014.

5.9

Arbejdsgruppen - Planlægning af eksterne/interne arrangementer
- Intet

7.

Høring, høringssvar og spørgeskemaer

7.1

Høringer.
- Ingen

7.2

Høringssvar:
- Ingen.

8.

Generelt nyt fra organisationerne

8.1

Danske Ældreråd
- Nyhedsbrev fra Danske Ældreråd, 1-2014
- Repræsentantskabsmøde den 28. april 2014 i Danske Ældreråd. Tilmelding er
sket., formanden bestiller billetter til toget.

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
Genoptaget fra møde den 20.02.2014:

Rådet finder, at mødet må udsættes igen, til samtlige rapporter foreligger.
Ny dato aftales, med bemærkning om, at vi heller ikke skal vente for længe
med det.
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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.
- Nærmere herom under møder v/ Elisabeth.
Der bliver indkaldt til møde med Visitationsområdet den 30.04.2014 kl. 10.00
på Møllevej. Der er formøde fra kl. 09.00 også på Møllevej.
9.2

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

10.

Aktuelle forhold, aktiviteter og planlægning

10.1

Kl. 10.00 - Høring v/ jurist Jens Meyhoff og direktør Anders Kjærulff
- Drøftelse af afgivelse af høringssvar m.v.
Der var en god drøftelse af, på hvilke områder ældrerådet skal høres.
Der var enighed om, at skal et høringssvar have betydning, må det frem inden
kommunalbestyrelsen har taget stilling til den aktuelle sag.

10.2

Revision af Ældrerådets vedtægt
- Arbejdsgruppen bestående af:
Anna-Lise Lisbjerg, Arne Nielsen, Grethe Thordahl og Niels Jørgen Lundsgaard
har gennemgået og tilrettet vedlagte reviderede vedtægt.
Revideret vedtægt er vedlagt som bilag.
Vedtægten blev godkendt med enkelt rettelse.

10.3

Revision af Ældrerådet forretningsorden
- Arbejdsgruppen bestående af:
Anna-Lise Lisbjerg, Arne Nielsen, Grethe Thordahl og Niels Jørgen Lundsgaard
har gennemgået og tilrettet vedlagte reviderede forretningsorden.
Revideret forretningsorden er vedlagt som bilag.
Forretningsordnen blev godkendt.

.
10.4

Revision af Ældreråds pjecen – Hvad kan dit ældreråd gøre for dig.
- Revideret udgave bliver omdelt under mødet.
Den revideret pjece er blevet udsendt til følgende medlemmer til korrektion:
Niels Jørgen Lundsgaard, Anna-Lise Lisbjerg, Jytte von Seelen, Poul Lindholdt
Mikkelsen. Den rettede pjece vil blive indsendt til sekretariatet, som vil sørge for
rettelserne og trykning.

10.5

Baglandsmøde den 28.03.2014
Medlemmerne af rådet mødet en time før åbningen af mødet.

10.6

Temadag – Kim Bak Kristensen v/ Niels Jørgen Lundsgaard
- Niels Jørgen Lundsgaard vil arbejde videre med en temadag – i forlængelse
af mødet den 22. 05.2014.

10.7

Køreplan v/ Arne Nielsen
- Forespørgslen til Teknisk Udvalg frafaldes, da der ikke kunne opnås nogen
afklaring af de stillede spørgsmål.

11.

Næste møde og eventuelt

11.1
11.2

Næste ordinære møde (24. april 2014)
Særligt til drøftelse ved næste møde:
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11.3

• Erindringslisten ajourføres.
Eventuelt
- Logo til Holstebro Ældreråd:
Der er fra Holstebro Kommunes Trykkeri Hanne Sommer fremkommet, efter
anmodning, et forslag til et officielt logo for Holstebro Ældreråd.
Logoet blev drøftet.
Følgende kommentar fra rådets medlem Leif Carøe ønskes ført til referat: Det
ønskes at navnet Holstebro Ældreråd ændres til Holstebro
Kommunes
Ældreråd, ved henvendelser ud ad kommunen.
Dette blev nedstemt.
Logoet er udsendt til endelig kommentering og godkendelse ved:
Niels Jørgen Lundsgaard, Anna-Lise Lisbjerg, Jytte von Seelen og Poul
Lindholdt Mikkelsen.
Det endelig resultat sendes til sekretariatet, som vil sørge for ændring og
bestilling mv. ved Trykkeriet.
- Mødeafholdesle på skift på kommunens plejeboliger
Der fremkom et ønske om, at ca. hver anden møde afholdes på skift på
Holstebro Kommunes plejeboiger. Arbejdsgruppen – eksterne arrangementer,
bestående af Niels Jørgen Lundsgaard, Leif Carøe, Inge Christensen, Jytte von
Seelen, Anna-Lise Lisbjerg vil fremkomme med en plan/ et forslag.

Referent/Helge Weis Jensen
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