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Holstebro Ældreråd
2014 – 2017
Rådsmøde 02-2015
REFERAT
1.

Velkomst og præsentation

1.1

Velkomst ved formanden.
Formanden er på ferie, derfor bød næstformand Anna-Lise Lisbjerg 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:
- Niels Jørgen Lundsgaard
- Jytte von Seelen
- Tove Søgaard (Træning og Visitationschef Lene Holm deltager i stedet)

3.

Mødereferater

3.1

Referat af ordinært rådsmøde – den 22.01.2015 (01-2015)
- Godkendt

4.

Generelt nyt - siden sidst

4.1

Nyt fra formanden
- Intet.

4.2

Nyt fra næstformanden
- Intet.

4.3

Nyt fra kassereren
- Budgetopfølgning- februar 2015
Godkendt

4.4

Nyt fra Sekretariatet.
- Intet

4.5

Repræsentation ved mærkedage.
- 100 års dag den 2. februar 2015.
Der udarbejdes et nyt gratulationskort der tydeligt viser, at kortet kommer fra
Ældrerådet.

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)
Flytning af Dagcenter Sønderland var på Social- og Sundhedsudvalgets dagsorden i
efteråret 2014. Der var politisk enighed om at flytte centret for derved at opnå synergi
i samling af aktiviteter i det kommende Center for Sundhed. Flytningen blev besluttet i
et enigt Økonomiudvalget og stadfæstet af Byrådet. Ulla Tørnæs erkender og
beklager, at procedureaftaler blev tilsidesat, såvel brugere som Ældrerådet blev
hverken informeret eller hørt i sagen, inden beslutningen.
Anders Kjærulff orienterer om forvaltningens vurdering af, at huslejeniveauet er for
højt på Dagcenter Sønderland. Derfor har der også været en økonomisk grund til at
flytte Dagcenter Sønderland til Sydbyggeriet.
Der har været forhandling med Skt. Jørgen Fysioterapi om køb af deres bygning,
hvori Dagcenter Sønderland skal være. Da det har været en sag om forhandling af
køb/salg af ejendom, har sagen – efter sædvane – været behandlet på et lukket
dagsordenspunkt. Det formelle grundlag for flytning af fysioterapiklinikken Sct. Jørgen
blev godkendt af Holstebro Byråd den 16. december 2014 på den lukkede
dagsorden, og aftalen mellem Holstebro Kommune og Sct. Jørgen Fysioterapien blev
underskrevet lige op til jul 2014.
Anders Kjærulff beklager dybt, at normale høringsprocedurer, som følge af en meget
komplekst og specielt sagsforløb, er tilsidesat, og erkendte det uheldige heri.
Anders Kjærulff gennemgik de planlægningsmæssige og praktiske fordele ved
flytning af Dagcentret, når også Center for Sundhed står færdig med sygeplejeklinik,
rehabiliteringsafdeling m.m.
Længere, skarp debat, hvori rådets medlemmer tager afstand fra processen og
forløbet, hvor rådet har været udelukket fra en debat og en høring i sagen. Det er
skuffende, at en så stor borgergruppes repræsentanter har været udelukket.
ÆR udtrykker utilfredshed med beslutningen om flytning af Dagcenter
Sønderland og – især – med, at normal proces er tilsidesat af forvaltning og
politikere.
Anders Kjærulff orienterer om Kapacitetsanalyse af fremtidens behov for boliger på
ældreområdet. Inviterer til et samarbejde herom, gerne med fornyet gensidig tillid!
Aftaler, på baggrund af tidligere fremsat ønske, at Ældrerådet bliver involveret i
debatten om næste års budget inden budgetseminaret i august. Dialogen med
Ældrerådet vil blive indledt sidst på foråret.
Det aftales, at Anders Kjærulff i fremtiden vil, så vidt det er muligt, deltage ved rådets
møder på linje med Tove Søgaard.

5.2

Orientering fra Pleje- og Omsorgsområdet v/ Tove Søgaard
- Afbud fra Tove Søgaard

5.3

Færdselssikkerhedsrådet (v/ Jytte von Seelen)
Der vil blive gjort en indsats for at genoplive rådets aktiviteter. I forbindelse med
møde i Tilgængelighedsudvalget, hvor der var besøg af teknisk direktør Anders
Debel, blev færdselssikkerhedsrådet kort nævnt. Anders Debel tog informationen om
ingen aktivitet i rådet med tilbage til afdelingen.
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5.4

Bruger- og Pårørende-rådene (v/ rådsmedlemmerne)
Korte referater fra møder på Birkehøj, Parkvænget, Sevel.

5.5

Valg- og vedtægtsudvalget (lov-udvalget)
- Intet.

5.6

Økonomisk-politisk udvalg (hørings-udvalget)
- Intet

5.7

Arbejdsgruppen - PR- og medie (pressekontakten)
- Der har desværre ikke været hverken klumme eller kommentarer i Dagbladet efter
sidste møde trods den fremsendte mail.

5.8

Arbejdsgruppen - Planlægning af Baglandsmøderne
- Borgmester, Ulla Tørnæs og rådsformanden har hvert sit indlæg. Dagens emne:
Transport (Flextur, Rejsekortet, Kommunale kørselsordninger). Leif har formidlet
kontakt til Flextrafik, som vil komme og dække de to første pinde, der skal findes en
person, som kan gøre rede for sidste pind. Forslag om at Anette Vognbjerg spørges.

5.9

Arbejdsgruppen - Planlægning af eksterne/interne arrangementer
- Intet.

5.10

Tilgængelighedsudvalget v/ Jytte von Seelen og Poul Lindholt Mikkelsen.
- Fra nyligt møde fremlagde Poul betænkeligheder ved gangbesværedes mulighed
for at krydse vejen ved det kommende Center for Sundhed.

7.

Høring, høringssvar og spørgeskemaer

7.1

Høringer.
- Tøjvask, høringsfrist 2. marts 2015, er udarbejdet og fremsendt til rette modtager.
- Kvalitetsstandard – træningsindsatsen, høringsfrist 8. marts 2015
- P.gr.a. formandens fravær og tidsfristerne, har der været udsendt udkast til
høringssvar. Fremgangsmåden blev kritiseret.
Der skal derfor på næste møde diskuteres procedure om høringer og høringssvar.
Forslag: Alt materiale om begæring af høringssvar skal udsendes til samtlige
rådsmedlemmer.
Der skal tilstræbes en rimelig svarfrist. Høringsudvalget udarbejder udkast til
høringssvar, og udkastet sendes til samtlige rådsmedlemmer, som så har en kort frist
til at fremsende indsigelse, inden endelige høringssvar afsendes.

7.2

Høringssvar:
- Ingen

8.

Generelt nyt fra organisationerne

8.1

Danske Ældreråd
- 1/2015 – Mailservice
- 1/2015 – Nyhedsbrev

9.

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

9.1

Indbydelse til møder, workshops, kurser, temadage og konferencer m.v.:
- Tema for 1. oktober 2015 – FN´s Internationale ældredag (Danske Ældreråd)
- Indkaldelse til repræsentantskabsmøde 2015 den 11. maj 2015 (Danske
Ældreråd)
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Ældrepolitisk konference ”Ældreområdet i forandring – velfærd, konkurrence og
aktiv aldring” den 12. maj 2015 (Danske Ældreråd)
Obs. Samme dag arrangement i Holstebro om Velfærdsteknologi m.m. – bliver
genoptaget på næste møde i Ældrerådet.
- Indbydelse til indvielse af det nye Træning- og Seniorhus, Vindelevgår 111 i
Vinderup den 9. marts 2015 kl. 13.30
- Første spadestik til CFS mandag den 2. marts 10.30-11.30
- Center for læring og træning fredag den 27. februar 14.00-15.30.
-

9.2

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

10.

Aktuelle forhold, aktiviteter og planlægning

10.1

Besøg af Teknisk direktør Anders Debel kl. 10.00 (udsat til senere møde)
Der vil blive udsendt ny mødedato med Anders Debel.

10.2

Besøg af direktør for Kultur og Sundhed Anders Kjærulff kl. 11.30
- Herunder en orientering om Sydbyggeriet ved Center for Sundhed
- Se punkt 5.1.

11.

Næste møde og eventuelt

11.1

Næste ordinære møde (02-2015 – 26. marts 2015)
- Høringsprocedure vil blive sat på til næste gang.
- Indkaldelse til repræsentantskabsmøde 2015 den 11. maj 2015 (Danske Ældreråd),
vil blive genoptaget næste gang.
- Ældrepolitisk konference ”Ældreområdet i forandring – velfærd, konkurrence og
aktiv aldring” den 12. maj 2015 (Danske Ældreråd) – genoptages næste gang.
- Anders Kjærulff kan ikke deltage ved næste møde pga ferie.

11.2

Særligt til drøftelse ved næste møde:
 Erindringslisten ajourføres.

11.3

Eventuelt
- Intet.

11.4

Presseudvalget – drøftelse af offentliggørelse af punkter fra dagen møde.
- Fungerende formand vil ringe til journalist Lars Vendelbjeg og meddele, at det
ordinære møde i dag har været domineret af sagen om flytning af Dagcenter
Sønderland og at Ældrerådets holdning er udtrykt i ovenstående(fremhævet med fed
skrift). Som bilag fremsendes brev af 1. februar fra Rådet til Ulla Tørnæs.

Mødet slut 11.50.
Ref. Erik Mitens
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