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Holstebro Ældreråd
2014 – 2017
Rådsmøde 09-2014
Torsdag den 23. oktober 2014

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
Afbud fra Arne Nielsen og Ulla Tørnæs

3.

Mødereferater

3.1

Referat af ordinært rådsmøde – den 18.09.2014 (08-2014)
Rettelser/tilføjelser:
 Pkt. 5.2: Grethe Thordal blev udpeget til følgegruppen om den gode afslutning.
 Pkt. 11.3: Anna-Lise Lisbjerg har ikke modtaget nogen reaktion på sin henvendelse.

4.

Generelt nyt - siden sidst

4.1

Nyt fra formanden
Intet.

4.2

Nyt fra næstformanden
Intet.

4.3

Nyt fra kassereren
- Budgetopfølgning oktober 2014
Budgettet for resten af 2014 blev drøftet.

4.4

Nyt fra Sekretariatet.
Intet.

4.5

Repræsentation ved mærkedage.
Ingen.

4.6

Indgået post, henvendelser, forespørgsler m.v.
Intet.
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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 fra Ulla Tørnæs – Tove Søgaard gav en orientering, se pkt. 5.2

5.2

Orientering fra Pleje- og Omsorgsområdet (v/ Tove Søgaard)
Fra Udvalgets dagsorden:
Budgettet:
 Udfordringen er – som de tidligere år - de vederlagsfrie fysioterapeutiske behandlinger.
 Magtanvendelse i behandling/håndtering af især demente: Der findes et team,
der behandler ansøgninger herom og sager i den sammenhæng.
 Kommunens madordninger: Det gode Køkken leverer vakuumpakket mad efter egen sammensætning og yder kostvejledning.
Udover Det Gode Køkken er der 2 private leverandører (Det danske Madhus
og TKC). Disse leverer varm mad direkte til brugeren.
 8 plejeboliger skal omdefineres til ældreboliger som led i en besparelse på
budget 2015. Disse forventes at blive samlet et geografisk sted, der dog endnu ikke er udpeget. Ældrerådet henholder sig til sit høringssvar, hvori Rådet
finder omdefineringen dybt betænkelig.

5.3

Færdselssikkerhedsrådet (v/ Jytte von Seelen)
Intet.

5.4

Bruger- og Pårørende-rådene (v/ rådsmedlemmerne)
Diskussion om manglende forsøg på hygge og hjemliggørelse (udsmykning, TV,
blomster etc) på visse MTO-stuer (og rehabiliteringsafsnit?)

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
- Indbydelsen til Baglandsmødet den 31. oktober 2014.

5.9

Arbejdsgruppen - Planlægning af eksterne/interne arrangementer
Intet.

5.10

Tilgængelighedsudvalget v/ Jytte von Seelen og Poul Lindholt Mikkelsen
Udvalgets medlemmer har været meget flittige og har fremført masser af ideer og
kommentarer, desværre ofte forgæves, deres indslag kommer sjældent ud til en større kreds. Udvalget har ikke noget budget men er nedsat af Handicaprådet, som betaler de udgifter, der måtte opstå. Tilgængelighedsudvalget er ganske ukendt af den
bredere offentlighed.
Som noget nyt har Tilgængelighedsudvalget fået oprettet en side på Holstebro Kommunes hjemmeside – søg på ”tilgængelighed” i søgefeltet eller klik på ”Borgere – og
Handicap” så dukker Tilgængelighedsudvalgets side op. Der vil referaterne fra møderne fremover også være at finde.
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7.

Høring, høringssvar og spørgeskemaer

7.1

Høringer
- Ingen

7.2

Høringssvar:
- Sundhedsaftalen for 2015
Fremover udsendes alle høringsanmodninger inkl. bilag til alle Ældrerådets medlemmer, og er det tidsmæssigt muligt, får alle medlemmer lejlighed til at indgive deres input til høringssvaret.
Høringssvaret vil også blive udsendt til alle medlemmer inden endelig aflevering.

8.

Generelt nyt fra organisationerne

8.1

Danske Ældreråd
- International førstepris til Danske Ældreråd.

9.

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

9.1

Indbydelse til møder, workshops, kurser, temadage og konferencer m.v.:
 Regionsrådets årlige stormøde 27.10.2014 i Fårvang om fremtidens sygehuse, fremtidens sundhedsvæsen og forløbsprogrammer. 6 medlemmer tilmeldt.
 Danske Ældreråds konference i Vingsted 12.11.2014 om boligformer, fællesskaber og rammer for ældrelivet. 8 medlemmer er tilmeldt.

9.2

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

10.

Aktuelle forhold, aktiviteter og planlægning

10.1

Mødedatoer for 2015 / Niels Jørgen Lundsgaard og Elisabeth Haahr Christensen.
- se vedlagte bilag
Mødedatoer for 2015 blev godkendt.
Der vil blive udsendt en oversigt over mødedatoerne samt udsendt kalenderinvitationer.

11.

Næste møde og eventuelt

11.1

Næste ordinære møde er 11. december 2014, med efterfølgende juleafslutning.

11.2

Særligt til drøftelse ved næste møde:
 Erindringslisten ajourføres.

11.3

Eventuelt
NB. Mødet den 20. november 2014 er aflyst.

Ref. Erik Mitens
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