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Holstebro Ældreråd
2014 – 2017
Rådsmøde 10-2015
Torsdag den 24. september 2015

REFERAT
1.

Velkomst og præsentation

1.1

Velkomst ved formanden.
Formanden bød velkommen.

1.2

Formalia, herunder mødediæt - personlige indberetningslister
Diætsedler vil blive udleveret ved næste møde den 22.10.2015.

2.

Godkendelse af dagsorden og beslutningsdygtighed

2.1.

Godkendelse af mødets dagsorden
Godkendt.

2.2

Konstatering af mødets beslutningsdygtighed
Mødet var beslutningsdygtigt.
- afbud Ulla Tørnæs
- afbud Tove Søgaard
- afbud Elisabeth Haahr Christensen
- afbud Helge Weiss
- afbud Poul Lindholt

3.

Mødereferater

3.1

Referat af ordinært rådsmøde – den 20.08.2015 (09-2015)
Godkendt

4.

Generelt nyt - siden sidst

4.1

Nyt fra formanden
Intet.

4.2

Nyt fra næstformanden
Intet.

4.3

Nyt fra kassereren
- Budgetopfølgning - september 2015

4.4

Nyt fra Sekretariatet
Intet.

4.5

Repræsentation ved mærkedage.
Intet.

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)

5.2

Orientering fra Pleje- og Omsorgsområdet (v/ Tove Søgaard - afbud)

5.3

Færdselssikkerhedsrådet (v/ Jytte von Seelen)
- Sekretariatet har henvendt sig til Teknik og Miljø og afventer svar på, om rådet
stadig fungerer. Der har ikke været afholdt møde i over et år. Der er endnu ikke
kommet en reaktion.

5.4

Bruger- og Pårørende-rådene (v/ rådsmedlemmerne)
Leif har været i Sdr. Nissum til Dialogmøde, det samme har Anna-Lise på Thorshøj,
hvor det indgår i et flerdages høstarrangement i telt i haven. Arne har været til møde
på Birkehøj, afventer spændt flytning af akut- og MTO-pladser, i alt 18, til CFS. Erik
har været på Bakkebo, hvor man forhandler ny kostforplejningsaftale fra 1.1. med Det
Gode Køkken. Jytte på Mellemtoften, hvor man søger at skaffe penge til ny bus.

5.5

Valg- og vedtægtsudvalget (lov-udvalget)
Intet.

5.6

Økonomisk-politisk udvalg (hørings-udvalget)
Debat om hvorvidt politikerne lægger nogen vægt på vores høringsindlæg og om det
kan spores.

5.7

Arbejdsgruppen - PR- og medie (pressekontakten)
Intet.

5.8

Arbejdsgruppen - Planlægning af Baglandsmøderne
Aftaler med talerne er indgået. Da vi nok selv skal stå for teknikken, skal de spørges
om, hvad de får behov for(NJL). Mødet annonceres.

5.9

Arbejdsgruppen - Planlægning af eksterne/interne arrangementer
Rådet vil afholde et offentligt møde om demens den 22. februar 2016 kl. 19-21 i
bibliotekssalen.

5.10

Tilgængelighedsudvalget v/ Jytte von Seelen og Poul Lindholt Mikkelsen
Intet.

7.

Høring, høringssvar og spørgeskemaer

7.1

Høringer.
- Ingen.

7.2

Høringssvar:
- Ingen.

8.

Generelt nyt fra organisationerne

8.1

Danske Ældreråd
- 07-2015 – Mailservice fra Danske Ældreråd (er udsendt)
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9.

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

9.1

Indbydelse til møder, workshops, kurser, temadage og konferencer m.v.:
- Indbydelse til Stormøde den 19. oktober 2015 – Regionsældrerådet. Emnet er Det
Nære Sundhedsvæsen. Tilmeldingsfrist 14. oktober.

9.2

Referater fra møder, workshops, kurser, temadage og konferencer m.v.
NJ refererede fra mødet i aftes om sociale viceværter. I diskussionen blev bemærket,
at tilkald af vicevært via hjemmeplejen mangler i oplægget, og der var ikke vilje til at
bruge seniorjobbere. Ingen umiddelbare løfter om økonomi fra boligselskaber og
kommune. Diskussion af opgaveafgrænsning, antal kandidater/ledige til sådanne
stillinger, lignende ordninger.

10.

Aktuelle forhold, aktiviteter og planlægning

10.1

Orientering om rejsen til det nye Dagcenter i Sydbyggeriet på Hostrupvej v/
seniorkonsulent Ellen Greve kl. 10.30
Der har været afholdt 6 temamøder for brugerne af dagcenter Sønderland
vedrørende flytningen. Edith Kejlberg (leder af kommunens dagtilbud og tidligere
leder af dagcenter Sønderland) fortalte om processen: Inddragelse og orientering
(om lokaler, placering, ønsker vedrørende flytning af indbo, aktiviteter, spil m.m.),
ønsker om praktisk indretning af de nye lokaler, om transport: bybus, læskure,
handicapvenlig adgang til stationen for køb af månedskort.

10.2

Demensområdet på baggrund af midler fra puljen ’løft af ældreområdet’ v/ Bente
Nicolaisen(demenskoordinator):
Initiativer, der som udgangspunkt skal tilføre værdi for parterne:
Aktiveringstilbud til hjemmeboende demente (som samtidig er en værdifuld aflastning
af pårørende) i Aktivhuset Colstrup (film).
Følgevenner som supplement til anden aktivering. Parterne er forbundet i en fælles
interesse(f.eks at fiske): Det fælles tredje.
Pårørendegrupper, også for børn og unge.
Kurser for pårørende:
Lev livet med demens i familien
Det er svært at forstå for andre (involverer familiens
netværk)
Mindfulness – redskab for pårørende

10.3

Drøftelse af en evt. demensdag og evt igangsættelse af arbejdsgruppen ”eksterne
arrangementer m.v” v/ Niels Jørgen Lundsgaard.
Se 5.9

10.4

Ældrerådets hjemmeside v/ Leif Carøe
- Drøftelse om etablering af egen hjemmeside for Ældrerådet.
Leif Carøe opfordres til at sammensætte et brev til kommunens
Kommunikationskontoret med en beskriver af vores opfattelse af en lav
brugervenlighed på Holstebro Kommunes hjemmeside, især for ældre. Brevet
kommer til at indeholde konkrete eksempler og forslag til forbedringer.
Kommunikationskontoret kan evt inviteres til er møde med Ældrerådet.

11.

Næste møde og eventuelt

11.1

Næste ordinære møde (11-2015 – 22. oktober 2015)

11.2

Særligt til drøftelse ved næste møde:
 Erindringslisten ajourføres(Fremtidens Plejebolig)
 På dagsordenen: (Bus)trafik
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11.3

Eventuelt
Rådet kunne ønske sig en opgørelse hver anden måned fra Visitationen over antal
borgere, der venter på visitation til plejebolig og visiterede, der venter på plejebolig.

11.4

Presseudvalget – drøftelse af offentliggørelse af punkter fra dagen møde.
Færdiggjort besøgsprogrammet for samtlige plejehjem.

Ref. Erik Mitens
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