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Holstebro Ældreråd
2014 – 2017
Rådsmøde 04-2014
Torsdag den 24.04.2014
REFERAT
1.

Velkomst og præsentation

1.1

Velkomst ved formanden.
- Gæster: Bibliotekschef Kirsten Marie Haugstrup kl. 10.30 under 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
- Alle medlemmer var til stede.

3.

Mødereferater

3.1

Referat af ordinært rådsmøde – den 27. marts 2014 (03-2014)
- Referatet blev godkendt.

4.

Generelt nyt - siden sidst

4.1

Nyt fra formanden
Information om brev fra formand for omsorgsklubben i Mejrup vedr. tunnel
under Viborgvej.
- Brevet har siddet i en af formandens mapper og er desværre først
afsendt til Teknik og Miljø på nuværende tidspunkt.
Rådet forventer svar og opfølgning på det relevante problem med for
stejle nedkørsler til tunnelen under Viborgvej.
Henvendelse fra formand for regionsælderådet, vedr. efterspørgsel af patienter
og/eller pårørende vedr. anvendelse af dosispakninger.
- Ingen har fundet kandidater.

4.2

Nyt fra næstformanden
”Faglige Seniorer” bringer en artikel om Ældrerådet med interview af
borgmester og Anne Lise.
- Rekvireres. (Artikel er udsendt til medlemmerne den 25.04.2014)

4.3

Nyt fra kassereren
- Budgetopfølgning pr. april 2014 viser et forbrug år til dato på kr. 48.075,75

4.4

Nyt fra Sekretariatet.
Intet.
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4.5

Repræsentation ved mærkedage.
Ingen.

4.6

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

4.7

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

5.

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

5.1

Social- og Sundhedsudvalget (v/ Ulla Tørnæs)
Fra Baglandsmødet:
- Batterier( og andre reservedele) til høreapparater: Forvaltningen følger
op, og klare regler lægges ud på kommunens hjemmeside. – Se
Holstebro Kommunes hjemmeside, søg på ”Høreomsorg” eller
”Høreapparat”. www.holstebro.dk
- Vedrørende digitalisering: Diskussion af fritagelse fra forpligtelsen. Har
man fået en fritagelse, vil der inden udløbet på de 2 år, blive tilsendt en
skrivelse om at der skal søges igen. Der henvises i øvrigt til
www.borger.dk som meget tydeligt beskriver, hvorledes man som
borger skal / kan forholde sig.
Fra Social- og Sundhedsudvalget:
- Vedrørende rengøring: Efter ældremillionen vil kvalitetsstandarden blive
ændret til rengøring hver 2. uge i stedet for hver 3. uge.
- Antallet af akutpladser og rehabiliteringspladser i det kommende Center
for Sundhed skal snart besluttes.

5.2

Orientering fra Pleje- og Omsorgsområdet (v/ Tove Søgaard)
- Orienterer om fremtidig fælles administrativ ledelse for Sevel
Plejehjem og Bakkebo.
- Orientering om at Akutteamet er kommet godt fra start og bliver brugt.

5.3

Færdselssikkerhedsrådet (v/ Jytte von Seelen)
Intet.

5.4

Bruger- og Pårørende-rådene (v/ rådsmedlemmerne)
Intet.

5.5

Valg- og vedtægtsudvalget (lov-udvalget)
Intet.

5.6

Økonomisk-politisk udvalg (hørings-udvalget)
Invitation
til
idé
udveksling
af
udendørsfaciliteter,
Center
for
Sundhed.Indbydelsen er tilsendt af nogles studerende fra VIA University
College.
- Der var ikke deltagelse herfra(afbud)

5.7

Arbejdsgruppen - PR- og medie (pressekontakten)
Intet.

5.8

Arbejdsgruppen - Planlægning af Baglandsmøderne
Orientering om Baglandsmødet, afholdt den 28.03.2014.
- Flot fremmøde(130 deltagere!). Jytte rost for sin indsats og overblik!

5.9

Arbejdsgruppen - Planlægning af eksterne/interne arrangementer
- Arbejdsgruppen vil blive samlet og planlægge temadagen den 21.08.2014.
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Dagen vil komme til at indeholde ordinært møde om formiddagen og temadag
om eftermiddagen.

7.

Høring, høringssvar og spørgeskemaer

7.1

Høringer.
Intet.

7.2

Høringssvar:
- Flytning af træning- og dagcenterfaciliteter fra Plejecenter Bakkebo i Vinderup
til tidligere Børnehave Vindelevgård i Vinderup.
Høringssvar er afgivet.

8.

Generelt nyt fra organisationerne

8.1

Danske Ældreråd
Repræsentantskabsmøde den 28.04.2014 og Konference den 29.04.2014.
- Vi deltager med 8 medlemmer, afgang med tog fra Holstebro mandag
morgen 06.32.
03 2014 – Mailservice Danske Ældreråd – maj 2014.

9.

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

9.1

Indbydelse til møder, workshops, kurser, temadage og konferencer m.v.:
Intet.

9.2

Referater fra møder, workshops, kurser, temadage og konferencer m.v.
Regionsældrerådsmødet i Fårvang – 12.03.2014. Referat ved Arne Nielsen og
Grethe Thordahl.
- Rådet bør følge op på, at ældremilliarden bruges efter hensigten.
- Ensomhedsproblemer ved at ældre skal blive længst muligt i eget hjem

10.

Aktuelle forhold, aktiviteter og planlægning

10.1

Kl. 10.30 - Besøg af bibliotekschef Kirsten Marie Haugstrup
Information om fremtidens bibliotek.
-

-

Rådet henstiller til Social- og Sundhedsudvalget, at Biblioteket retter
henvendelse til plejehjemmene om, at man kan få hjælp til
sammensætning af Erindringskasser, som Udvalget kan betale via de
ekstra midler, der netop er afsat til demensområdet.
Kirsten Marie Haugstrup vil udover dette rette henvendelse til Pleje og
Omsorgschef Tove Søgaard med henblik på en drøftelse af
”erindringskasser”.

10.2

Temadag – Kim Bak Kristensen v/ NJL
Som tidligere besluttet afholdes der temamøde den .21.08.2014 kl. 12.00-16.00
(efter det ordinære rådsmøde) – se pkt. 5.9.

11.

Næste møde og eventuelt

11.1

Næste ordinære møde (22. maj 2014)
Sundhedsaftaler ved Kirsten Vinther Løgsted.
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11.2

11.3

Særligt til drøftelse ved næste møde:
Erindringslisten ajurført.
.
Eventuelt
Intet.

Referent/Erik Mitens
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