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Holstebro Ældreråd
2014 – 2017
Rådsmøde 01-2016
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
- Tillægspunkt til dagsordenen: Blodprøvetagning flyttes fra praktiserende læger til
sygehusene.
Dagsorden blev godkendt

2.2

Konstatering af mødets beslutningsdygtighed
Rådet er beslutningsdygtigt.

3.

Mødereferater

3.1

Referat af ordinært rådsmøde – den 17.12.2015 (13-2015)
- Tryghedsdyr var Inges eget forslag, vil bringe det op på næste dialogmøde på
Krohaven.
Godkendt.

4.

Generelt nyt - siden sidst

4.1

Nyt fra formanden
Hospice besøg: Der er halvandet års ventetid på besøg på Ankerfjord. I stedet bliver
det Hospice Skive den 17. marts kl 13.30 (efter det ordinære møde på Rådhuset).

4.2

Nyt fra næstformanden
Tilfredshedsundersøgelsen af den nye busterminal er ikke brugbar. Tager ikke fat om
problemerne. Jytte von Seelen vil drøfte den i Færdselssikkerhedsrådet.

4.3

Nyt fra kassereren
- Budgetopfølgning – foreløbig år 2015 og januar 2016.
Godkendt.

4.4

Nyt fra Sekretariatet.
Intet.

4.5

Repræsentation ved mærkedage.
Arne Nielsen har deltaget i en 100 års fødselsdag i Beringshaven.

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/ Jens Kristian Hedegaard og Anders Kjærulff)
Vedr. budgetforhandlinger for 2017:
ÆR tilbydes tidlig deltagelse i drøftelserne om de økonomiske udfordringer, Socialog Sundhedsudvalget står overfor.
Rådets medlemmer opfordres til at nærstudere budgettet og derefter fremsende evt.
forslag til besparelser til Ældrerådsformanden. Høringsudvalget lægger derefter et
samlet forslag frem til drøftelse.

5.2

Orientering fra Pleje- og Omsorgsområdet (v/ Rasmus Byskov-Nielsen - afbud)
Intet.

5.3

Færdselssikkerhedsrådet (v/ Jytte von Seelen)
Der er indkaldt til møde den 8. februar, 2016 hvor Jytte vil tage brugertilfredshedsundersøgelsen op.

5.4

Bruger- og Pårørende-rådene (v/ rådsmedlemmerne)
Anna Lise, Thorshøj: Man har sat penge af til en indhegning af grunden.

5.5

Valg- og vedtægtsudvalget (lov-udvalget)
Intet.

5.6

Økonomisk-politisk udvalg (hørings-udvalget)
Input til udvalget vedr. budgetbesparelser inden 1. februar 2016. Der afholdes møde i
høringsudvalget den 11.februar.

5.7

Arbejdsgruppen - PR- og medie (pressekontakten)
Intet.

5.8

Arbejdsgruppen - Planlægning af Baglandsmøderne
Intet.

5.9

Arbejdsgruppen - Planlægning af eksterne/interne arrangementer
Intet.

5.10

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

7.

Høring, høringssvar og spørgeskemaer

7.1

Høringer.
- Ingen.

7.2

Høringssvar:
- Der er udarbejdet høringssvar vedr. døgnrehabiliteringspladser.

8.

Generelt nyt fra organisationerne

8.1

Danske Ældreråd
- Intet.
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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.:
Ang. offentligt møde om demens den 29. februar: Udvalget mødes til planlægning
den 25. januar 2016 kl 11.30.

9.2

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

10.

Aktuelle forhold, aktiviteter og planlægning

10.1

Drøftelse af Flextur i Holstebro kommune v/ medarbejder fra Trafik og Park kl. 10.30
Anette Vognbjerg:
Redegjorde for Flextur, især den nye ordning som erstatter bybustaxa, og som er
knyttet til opsamlingssteder i midtbyen i stedet for adressen. Erkender, at der er
uoverensstemmelse mellem Flextrafiks folder og de nugældende regler.
Brochuren vil blive opdateret.

10.2

Dagsordenpunkt til møde i Social- og Sundhedsudvalget v/ Niels Jørgen Lundsgaard
– Drøftelse af en dagsorden til mødet med Social-og Sundhedsudvalget i februar
2016, derefter udarbejdelse af samme.
1. Intentionerne med Værdighedsmillionen: Man kan vel ikke allokere pengene,
før man har fastlagt politikken?
2. Lukningen af dagcenter Sønderland: Konsekvenserne for lokalområdet m.h.t.
transport til det nye dagcenter, til bespisning, motion m.m. Hvad gør man for
dem, der ikke følger med ud?
3. Fra 1. juli flyttes blodprøvetagning fra alm praksis til sygehuset. Det får
betydelige konsekvenser for borgerne fra oplandet. Har kommunen overvejet
disse? Vil den gøre noget ved det?

11.

Næste møde og eventuelt

11.1

Næste ordinære møde (02-2016 – 25.februar 2016)

11.2

Særligt til drøftelse ved næste møde:
 Erindringslisten ajourføres

11.3

Eventuelt
Regionerne ophører fra 1. juli 2016 med at honorere praksis for blodprøvetagning på
patienter, som skal have taget prøver efter indlæggelse og behandling på sygehus.
Det vil få konsekvenser for mange ældre og svagelige i form af lange transporttider.
ÆR vil lægge problemet frem for sundhedsudvalget, og i øvrigt følge sagen nøje.

11.4

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

Ref. Erik Mitens
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