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Holstebro Ældreråd
2014 – 2017
Rådsmøde 11-2015
Torsdag den 22. oktober 2015
REFERAT
1.

Velkomst og præsentation

1.1

Velkomst ved formanden.
Formanden bød velkommen.

1.2

Formalia, herunder mødediæt - personlige indberetningslister
Diætsedler blev underskrevet.

2.

Godkendelse af dagsorden og beslutningsdygtighed

2.1.

Godkendelse af mødets dagsorden
Godkendt

2.2

Konstatering af mødets beslutningsdygtighed
- afbud Tove Søgaard
- afbud Ulla Tørnæs

3.

Mødereferater

3.1

Referat af ordinært rådsmøde – den 24.09.2015 (10-2015)
Godkendt

4.

Generelt nyt - siden sidst

4.1

Nyt fra formanden
Grethe Thordahl afløser Niels Jørgen Lundsgaard som kontaktperson og smagsdommer på Det Gode Køkken fra 1. januar 2016.
Formanden har skrevet til Teknisk Udvalg(Gubber) vedrørende busdrift til Torsminde.
Sagen er imidlertid afgjort, men henvendelsen blev aldrig besvaret. Jytte og Poul tager det med til møde i Tilgængelighedsudvalget.
Generelt om henvendelser til forvaltning og udvalg: Det er en fordel, at lade dem gå
gennem sekretariat eller sætte cc adresser på(sekretariat, forvaltningschef).
Centerchef Tove Søgaard har henvendt sig og bedt om, at et medlem af rådet deltager i en kortlægning af, hvad der kan gøre professionsuddannelserne i Vestjylland attraktive (HR/Pleje og Omsorg sammen med VIA). Formanden har foreslået Erik.

4.2

Nyt fra næstformanden
Spørgsmål om hensættelse af restbeløb af ”ældremilliarden.” – Hvilket beløb og
hvordan fremkommer det? Besvares af Karsten Staudt Kvistgaard, se 9.4
Seniorolympiaden afholdes i 2016.

4.3

Nyt fra kassereren
- Budgetopfølgning - Oktober 2015
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4.4

Nyt fra Sekretariatet.
- Udsendt mødedatoer for 2016. Efter evt. godkendelse vil møderne blive indkaldt via
kalenderen, hvis dette ønskes. Bilag send med dagsordenen ud.
Direktør Anders Kjærulff og Sundhedschef Rasmus Bysgaard-Nielsen deltager i rådets møde i december.

4.5

Repræsentation ved mærkedage.
- Intet.

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 - afbud)
Ulla Tørnæs afløses af Jens Chr. Hedegaard som udvalgsformand. Begge har indvilliget i at deltage i Baglandsmødet.

5.2

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

5.3

Færdselssikkerhedsrådet (v/ Jytte von Seelen)
Der er omsider indkaldt til møde (den 23. november 2015)

5.4

Bruger- og Pårørende-rådene (v/ rådsmedlemmerne)
Grethe Thordahl: Projekt Den gode Afslutning(Livstestamente, Plejetestamente)
Inge Christensen - Krohaven: Projekt om indretning af pleje/demensboliger(Via) i
skærmet enhed(Lavendelhaven).
Inge Christensen: Bisidder i to sager ved Krohaven, fik taleret.
Poul Lindholt Mikkelsen: Parkvænget er fritaget for embedslægetilsyn i 2016, maden
fra TKC er blevet en succes.

5.5

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

5.6

Økonomisk-politisk udvalg (hørings-udvalget)
Høringsudvalget anmodes om at fremlægge nogle områder og emner i basisbudgettet, der skal diskuteres(f.eks. bliver akutsygeplejersker afskaffet? konsekvensen?).

5.7

Arbejdsgruppen - PR- og medie (pressekontakten)
Dagbladet vil bringe artikel om Kate Runge og Erik Stagsted før Baglandsmødet.

5.8

Arbejdsgruppen - Planlægning af Baglandsmøderne
- Baglandsmødet den 30. oktober 2015 er planlagt.

5.9

Arbejdsgruppen - Planlægning af eksterne/interne arrangementer
Det offentlige demensmøde er nu fastlagt til den 29.2. 2016 kl. 19 i bibliotekssalen.
Oplæg ved demenskoordinator Bente Nikolaisen, ekstern foredragsholder.(navn?)

5.10

Tilgængelighedsudvalget v/ Jytte von Seelen og Poul Lindholt Mikkelsen
Oplæg til møde den 28. oktober 2015 om mødestruktur og om handicapparkering.
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7.

Høring, høringssvar og spørgeskemaer

7.1

Høringer.
- Ingen.

7.2

Høringssvar:
- Ingen.

8.

Generelt nyt fra organisationerne

8.1

Danske Ældreråd
- Ingen

9.

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

9

Indbydelse til møder, workshops, kurser, temadage og konferencer m.v.:
- Konference d. 16. november: Etik som grundstenen i fremtidens demenspleje den
16. november 2015 – Vingsted. Er udsendt den 25. september 2015.
Tilmeldingsfrist den 3. november 2015. 7 medlemmer er tilmeldt.

9.2

Referater fra møder, workshops, kurser, temadage og konferencer m.v.
- Inge Christensen, Grethe Thordahl og Leif Carøe har deltaget i temadag ”Ældre/Seniorrådets synlighed og medier.
Leif Carøe refererede fra et godt møde den 19.oktober 2015 om Det Nære Sundhedsvæsen.

9.3

Udkast til brev til Kommunikationskonteret v/ Leif Carøe
- Sendt med som bilag.
Demonstration af Holstebro Kommunes hjemmeside vedrørende Ældre og de vanskeligheder, ældre med ringe erfaring på internettet kan opleve. Enighed om, at rådet
ikke skal have egen hjemmeside, men at den kommunale hjemmeside bør tilføres flere direkte valg fra ”ældre”-knappen.
Elisabeth Haahr Christensen administrerer hjemmesidens opbygning på dette niveau
og vil efter nærmere drøftelse være behjælpelig med yderligere tilretning.

9.4

Det politiske forlig v/ Leif Carøe
- Bilag sendt med dagsordenen ud.
Karsten Staudt Kvistgaard:
Ældremilliarden ændres til almindelig bloktilskudsordning i 2016, vi taber 0,3 mio. på
det, men vi beholder særbevillingen på nu 9,9 mio. i 2016. Derefter lægger byrådet
hånd på 7,7 mio. af evt. fremtidige bevillinger, mens ”restbeløbet” friholdes til beskrevne projekter med eget budget. Der må dog forventes yderligere politisk debat
om disse forhold.

9.5

Ideoplæg vedr. bybusomlægning v/ Arne Nielsen
- Bilag sendt med dagsordenen ud.
Flot og gennemtænkt oplæg.
Flextrafik har tilbudt at lave en beregning på oplæggets tidsplaner og vognbehov,
som bør indgå i oplægget, ligesom økonomien i eksisterende ordning inkl. administrationsomkostninger skal holdes op mod oplæggets budget. Desuden kan indskrives, at der er begrundet håb om øget brug af busserne med en tilsvarende lettelse af
de trafikale og parkeringsmæssige problemer i bymidten.
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10.

Aktuelle forhold, aktiviteter og planlægning

10.1

Bus/trafik v/ Arne Nielsen
- Se pkt. 9.5

11.

Næste møde og eventuelt

11.1

Næste ordinære møde (12-2015 – 19. november 2015)

11.2

Særligt til drøftelse ved næste møde:
• Erindringslisten ajourføres

11.3

Eventuelt
1. Anna-Lise Lisbjerg har fået tildelt Lions prisen for sin store indsats og engagement i Offer-rådgivningen Stort tillykke!
2. Jytte von Seelen og Erik Mitens vil undersøge mulighederne for at skaffe
fondsmidler til indkøb af yderligere demensgyngestole til de plejehjem, der har
ytret ønske herom. (Ansøges i så fald fra BPR)

11.4

Presseudvalget – drøftelse af offentliggørelse af punkter fra dagen møde.
- Intet.

Ref. Erik Mitens
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