28.05.2014/EM

Holstebro Ældreråd
2014 – 2017
Rådsmøde 05-2014
Torsdag den 22. maj 2014 - kl. 09.30 – 12.00

REFERAT
1.

Velkomst og præsentation

1.1

Velkomst ved formanden.
Formanden bød velkommen.

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
- Forhåndsafbud fra Jytte von Seelen, Grethe Thordahl Nielsen, Leif Carøe

3.

Mødereferater

3.1

Referat af ordinært rådsmøde – den 24. april 2014 (04-2014)
Godkendt

4.

Generelt nyt - siden sidst

4.1

Nyt fra formanden
Henvendelse fra AD Media ApS om fremstilling af reklame finansieret hæfter til
synliggørelse af Ældrerådet. Der er 12 ældreråd, som har takket ja til tilbuddet.
Rådet ønsker ikke at indgå en aftale.
De finder, at den pjece, der er udarbejdet for Holstebro Ældreråd er flot, informativ og
fyldestgørende. Den skal blot distribueres for at opfylde sin mission om synliggørelse
af Rådet.
Medlemmerne aftalte at medvirke hertil og hver vil modtage foreløbig 100
eksemplarer.
Biblioteker, plejehjem, lægeklinikker, aktivitetscentre, ældreidrætsklubber skal
forsynes.

4.2

Nyt fra næstformanden
Intet.

4.3

Nyt fra kassereren
- Budgetopfølgning pr. maj 2014 viser et forbrug på kr. 97.587,99.

4.4

Nyt fra Sekretariatet.
Ældrerådets vedtægter blev godkendt på Byrådets møde t den 20.05.2014.
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4.5

Repræsentation ved mærkedage.
Helge Weis og Erik Mitens vil besøge Marie Jensen på hendes 110-års fødselsdag
den 05.06.2014.

4.6

Indgået post, henvendelser, forespørgsler m.v.
Der er modtaget en henvendelse fra forretningsudvalget i Regionsældrerådet. Det
drejer sig om et spørgeskema, som kommunerne anmodes om at udfylde, vedr.
Ældrerådet økonomi. Et enig udvalg besluttede ikke at besvare skemaet, da det
findes, at der er så store forskelle på de forskellige kommuners praksis, at et
spørgeskema kun kan gøre forvirringen mere udtalt. Emnet egner sig simpelthen ikke
til det.
Formanden sender et svar til Regionsældrerådet.
Henvendelse fra formanden fra Holstebro Handicapråd vedr. udpegning af 2
repræsentanter til Tilgængelighedsudvalget. Poul Lindholt tilbyder sig og Jytte von
Seelen foreslås.

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)
Afbud

5.2

Orientering fra Pleje- og Omsorgsområdet (v/ Tove Søgaard)
Tove Søgaard informerede fra Social- og sundhedsudvalget:
1. Ændring af kvalitetsstandarden for rengøring i eget hjem fra hver 3. uge til hver 2.
uge. Vil blive forsøgt også for beboere af plejeboliger, selvom dette ikke er
nedskrevet. Rengøringen i plejeboligenhederne er i en høj grad behovsbestemt i
forvejen. Der vil blive fundet midler til dette i eksisterende budget.
2. Dagcentrets flytning fra Bakkebo til tidligere Vindelevgård Børnehave går i gang
med det nødvendige ombygningsarbejde. Lokalerne på Bakkebo tilbageføres til
plejeboligerne.
3. Der er også fra Social- og Sundhedsudvalget et ønske om en forenkling og
smidiggørelse af tilsynet med plejeboligerne. Der vil fra forvaltningen blive
udarbejdet et oplæg til drøftelse på et senere møde i Udvalget.
Arne Nielsens forslag om ”sociale viceværter” i seniorjobtilbud, har været diskuteret i
forvaltningens ledergruppe. De sociale viceværter vil kunne bistå hjemmehjælpere
med opgaver, der ellers ikke har været eller er afsat tid til.
Tove Søgaard vil vende tilbage til Ældrerådet med et svar på spørgsmålet vedr.
”Ansøgning om tilskud til kompressionsstrømper og NemID”.

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.
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5.6

Økonomisk-politisk udvalg (hørings-udvalget)
Der er indsendt høringssvar om det kommunale Tilsyn med Plejeboliger og om
Flytning af Dagcenter til Vindelevgård.

5.7

Arbejdsgruppen - PR- og medie (pressekontakten)
Intet.

5.8

Arbejdsgruppen - Planlægning af Baglandsmøderne
Intet.

5.9

Arbejdsgruppen - Planlægning af eksterne/interne arrangementer
Intet.

7.

Høring, høringssvar og spørgeskemaer

7.1

Høringer
Der er indsendt høringssvar om det kommunale Tilsyn med Plejeboliger og om
Flytning af Dagcenter til Vindelevgård.

7.2

Høringssvar:
Der er indløbet to anmodninger om høringssvar fra Sundheds- og Forebyggelseschef
Ellen Greve(Harmonisering af Pensionist- og Omsorgsgruppers brug af
lokaler og om Øget Demensindsats 2014).
Høringsgruppen mødes den 28.05.2014 kl. 09.00.

8.

Generelt nyt fra organisationerne

8.1

Danske Ældreråd
- Intet

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.
- Danske Ældreråds repræsentantskabsmøde og konference den 28. og 29. april
2014
De 7 medlemmer, der deltog i begge arrangementet, har alle givet udtryk for stort
udbytte af vel tilrettelagte indlæg.

10.

Aktuelle forhold, aktiviteter og planlægning

10.1

Intet.

11.

Næste møde og eventuelt

11.1

Næste ordinære møde (26. juni 2014)

11.2

Særligt til drøftelse ved næste møde:
• Erindringslisten ajourføres.
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11.3

Eventuelt
• Fremtidens pleje- og ældreboliger – tilbud til ældre:
Arne Nielsen vil fremkommer med et oplæg vedr. modernisering af
plejeboligtilbuddene, så de kan leve op til det billede, der opleves af at langt
hovedparten af plejeboligernes beboer er demente i forskellig grad. Udsættes til
næste møde den 26.06.2014
•

Senior- og ældreboligtilbud i Holstebro Kommune:
Anna Lise beder om en opdateret beskrivelse af samtlige (kommunale) botilbud
for ældre. Dette vil forsøgt fremskaffet inden næste møde.

•

Faglige Seniorers arrangement Varme hænder og Velfærdsteknologi:
Anna-Lise Lisbjerg fremkom med et forslag om, at Faglige Seniorers arrangement
”Varme hænder og Velfærdsteknologi” kan afholdes den 01.10.2014 på samme
dag som ”FNs internationale ældredag”.

Ref. Erik Mitens
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