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Holstebro Ældreråd
2014 – 2017
Rådsmøde 05-2015
Torsdag den 23. april 2015

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:
- Jytte von Seelen
- Anna-Lise Lisbjerg, fraværende fra kl. 11.00

3.

Mødereferater

3.1

Referat af ordinært rådsmøde – den 26.03.2015 (04-2015)
Tilskuddet fra Ældrerådet til konferencen om Velfærdsteknologi den 12. maj 2015 er
på 3.000 kr.
Referatet blev derefter godkendt.

4.

Generelt nyt - siden sidst

4.1

Nyt fra formanden
Rådet vil fremover overrække medlemmer en gave på deres runde fødselsdage,
enten ved formanden i hjemmet eller ved førstkommende møde efter dagen.

4.2

Nyt fra næstformanden
Formand og næstformand har været til møde med kommunaldirektør Lars Møller om
fremtidigt samarbejde med forvaltningerne, og til møde med direktør Anders Kjærullf
om orientering i sager, hvor indholdet endnu ikke er offentliggjort og derfor ikke kan
refereres.
Begge forhold vil blive debatteret på Rådets kommende møde, hvor begge deltager.

4.3

Nyt fra kassereren
- Budgetopfølgning - april 2015
Godkendt.

4.4

Nyt fra Sekretariatet.
Intet.
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4.5

Repræsentation ved mærkedage.
Jernbryllup i Vinderup den 27.04.2015. Erik overbringer Rådets lykønskning.

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)
Fraværende.

5.2

Orientering fra Pleje- og Omsorgsområdet (v/ Tove Søgaard)
Omtaler ophævelsen af begrebet ”skærmede enheder” og oprustning af personalets
kompetencer på demensområdet, samt planen om at udpege særligt motiverede
blandt fagpersonalet til at forestå intern mesterlære på de enkelte plejeboligenheder.
Ventelisten for borgere visiteret til plejebolig med akut behov er på 3, ikke-akutte på
22. Kan ikke oplyse hvor mange ansøgninger, der ikke er visiteret/behandlet.
Forvaltningen er begyndt at overveje besparelserne for 2016.
Omtaler tanker om pilotprojekt om frivillig kontakt/besøgsperson, hvor udvælgelsen af
modtagerne og tilbuddet påhviler kommunen i samarbejde med Ældresagen.

5.3

Færdselssikkerhedsrådet (v/ Jytte von Seelen)
Intet.

5.4

Bruger- og Pårørende-rådene (v/ rådsmedlemmerne)
Erik Mitens havde været på Bakkebo.
Vi oplever en generel mangel på pårørende i bruger- og pårørende-rådene og til
generalforsamlingerne, hvor nyvalgene finder sted.

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
Forslag om at invitere Kate Runge: Retten til at dø og Erik Stagsted:
Plejetestamentet.

5.9

Arbejdsgruppen - Planlægning af eksterne/interne arrangementer
Intet

5.10

Tilgængelighedsudvalget v/ Jytte von Seelen og Poul Lindholt Mikkelsen
Bekymringer om trafik og sikker passage for bevægelseshæmmede med ærinde i det
kommende CFS.
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7.

Høring, høringssvar og spørgeskemaer

7.1

Høringer.
- Ingen

7.2

Høringssvar:
- Vedrørende indsatsen over for ældre (embedslægetilsynene).

- Vedrørende anvendelsen af betegnelsen ”Skærmede Enheder” i
kommunens plejeboliger.
8.

Generelt nyt fra organisationerne

8.1

Danske Ældreråd
- Materiale til repræsentantskabsmødet d. 11. maj 2015

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.
- Intet.

10.

Aktuelle forhold, aktiviteter og planlægning

10.1

Demografi og kapacitetsanalysen v/ Anders Kjærulff kl. 09.30 – 10.00
Gennemgår analysen og de forskellige scenarier for fremtidig håndtering, her især
den løsningsmodel, hvor antallet af plejeboliger holdes uændret

10.2

Evaluering af Ældrerådet erindringsliste – hvilke emne skal der arbejdes med i
indeværende år? v/ Niels Jørgen Lundsgaard
Se opdateret Erindringsliste.

11.

Næste møde og eventuelt

11.1

Næste ordinære møde (06-2015 – 28. maj 2015)
- Fremtidens ældreboliger v/ Winnie Munk og Karina Sigaard Pedersen

11.2

Særligt til drøftelse ved næste møde:
 Erindringslisten ajourføres – se pkt. 10.2

11.3

Eventuelt
Intet.

11.4

Presseudvalget – drøftelse af offentliggørelse af punkter fra dagen møde.
Formanden vil om muligt kontakte redaktøren.
Emner fra dagens møde: Kapacitetsanalysen på plejeboligområdet og ophævelse af
begrebet Skærmede Enheder. Demensproblematikken i fremtidens boligtilbud.

Mødet slut kl. 11.40.
Ref. Erik Mitens

J.nr.: 27.69.40-P35-1-13 – side 3

