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Holstebro Ældreråd
2014 – 2017
Rådsmøde 06-2014
Torsdag den 26. juni 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 og Poul Lindholt.
Leif Carøe og Arne Nielsen forlod mødet kl. 11.

3.

Mødereferater

3.1

Referat af ordinært rådsmøde – den 22. maj 2014 (05-2014)
Godkendt

4.

Generelt nyt - siden sidst

4.1

Nyt fra formanden
Referat fra formøde den 23. juni 2014 med Faglige seniorer og Holstebro Kommune
om planlægning af en udstilling i forhallen ved Rådhuset, som kommer til at handle
om Velfærdsteknologi. Udstillingen mv. kommer til at løbe i hele oktober måned med
start den 1. oktober (FNs ældredag).
Der er indløbet 2 invitationer til formands/næstformandsmøder i Danske Ældreråd,
bl.a. om Sundhedsaftaler.

4.2

Nyt fra næstformanden
Intet

4.3

Nyt fra kassereren
Budgetopfølgning juni 2014 viser et forbrug på kr. 110.367,56. Der vil blive udført en
budgetopfølgning pr. 31.08.2014.

4.4

Nyt fra Sekretariatet.
Intet.

4.5

Repræsentation ved mærkedage.
Der har været besøg ved Marie Jensen den 5. juni 2014 af Erik Mitens og Helge
Weis. Hun havde en rigtig dejlig dag.
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4.6

Indgået post, henvendelser, forespørgsler m.v.
Mail fra regionsældrerådet – Patientinddragelsesudvalget.

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)
På møde i Social- og Sundhedsudvalget den 23. juni 2014 blev den endelige beslutning om fordeling af 200.000 kr. på demensområdet taget, herunder tildeling også til
aflastning af pårørende (som foreslået af Rådet i høringssvaret).
Der arbejdes med planer om at etablere en forsøgsbolig med nye teknologiske finesser.
Forslaget om harmonisering af lokaletilskud til pensionistklubber blev vedtaget som
fremsat af forvaltningen. Man lover dog specifikt at søge indsigt i de forhold, der begrænser pensionisterne i Ryde og vejlede/hjælpe dem der. Rådet ønsker at blive
holdt orienteret herom.
Vedr. Akutfunktioner: Akutpladserne på Birkehøj er igangsat. Der har været afholdt
møder med de praktiserende læger i en positiv ånd.
SOSU-kurser om tidlig opsporing og identifikation af sygdom/demens.
Service-design (i.e. Det gode Køkken) på flere områder, f.eks. sikre den gode indflytning/fraflytning på plejehjem.

5.2

Orientering fra Pleje- og Omsorgsområdet (v/ Tove Søgaard)
Lister under udarbejdelse vedr. uløste små og større opgaver/behov i hjemmehjælperdistrikterne, der kunne løses af en seniormedarbejder, og som ellers ikke bliver
løst/udført.

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)
Intet.

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.
Ingen.

7.2

Høringssvar:
- Vedr. harmonisering af pensionist- og omsorgsklubbers vederlagsfrie brug af kommunale lokaler.
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- Vedr. øget demensindsats for 2014

8.

Generelt nyt fra organisationerne

8.1

Danske Ældreråd
- Ældreråd nomineret til international pris.
- Nyhedsbrev 2, maj 2014
- Invitation til formands- og næstformandsmøde
- Invitation til efterårets temadage om økonomi for ældre-/seniorråd

9.

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

9.1

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

9.2

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

10.

Aktuelle forhold, aktiviteter og planlægning

10.1

Fremtiden pleje- og ældreboliger v/ Arne Nielsen
Arne Nielsen redegjorde for det udsendte oplæg.
Diskussion af de problemstillinger, som forslaget lægger op til, bl.a. en løsning af den
ringe fleksibilitet, den nuværende organisation i plejeboligerne har medført.
Diskussionen er vigtig, men vores baggrundsviden hullet. Elisabeth har undersøgt
ejerforhold og lejelovsbetingelser på området:
De 9 plejehjems ejerskab ser således ud:
 Thorshøj og Vinderup Plejehjem ejes af Danske Diakonhjem
 Beringshaven ejes af Boligselskabet Sct. Jørgen
 Resten ejes af Holstebro Kommune men administreres af forskellige boligselskaber i nærområdet.
Alle boliger er underlagt de almindelige bestemmelser i lejeloven.
Ældrerådets medlemmer vil tage diskussionen op på kommende møder i Bruger- pårørenderådene, for at høre lederens, personalets og beboeres/pårørendes syn på
fremtidens plejehjem.

10.2

Oversigt over senior og ældreboliger i Holstebro Kommune v/ Elisabeth Haahr Christensen.
Oversigt over eksisterende boliger udleveret. Alle boligselskaberne har i øvrigt egne
hjemmesider.

10.3

Sundhedsaftaler v/ Kirsten Vinther Løgsted kl. 10.30.
Kirsten Vinther Løgsted gennemgik strukturen og forløbet i sundhedsaftaler. Se vedlagte Power Point.

11.

Næste møde og eventuelt

11.1

Næste ordinære møde afholdes på Skærum Mølle ved Vemb (06-2014 - 21. august
2014), ordinært møde fra kl. 09.30 til 12.00, temadag fra kl. 13.00)

11.1

Særligt til drøftelse ved næste møde:
Erindringslisten ajourført.
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11.3

Eventuelt
Anna-Lise Lisbjerg fremkom med et forslag til Ældrerådets drøftelse, som omhandler
ensomhed blandt ældre, da ensomheden er en væsentlig byrde og en af hovedårsager til selvmord blandt ældre. Problemet fortjener Ældrerådets opmærksomhed.
Elisabeth vil, som udgangspunkt for en senere behandling af emnet, undersøge evt.
kommunale tiltag til at imødegå ensomhed hos ældre.
Ref./Erik Mitens
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