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Holstebro Ældreråd
2014 – 2017
Rådsmøde 03-2016
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
Tilføjelse til dagsordenen: Rasmus
velfærdsteknologisk lejlighed.

Præst

kommer

og

orienterer

om

2.2

Konstatering af mødets beslutningsdygtighed
Afbud fra:
Anna-Lise Lisbjerg og Grethe Thordahl
Jytte von Seelen deltog fra kl. 10

3.

Mødereferater

3.1

Referat af ordinært rådsmøde – den 25.02.2016 (02-2016)
Godkendt

4.

Generelt nyt - siden sidst

4.1

Nyt fra formanden
Intet

4.2

Nyt fra næstformanden
Poula Sangills brev om tøjvask ordningen med ang. af den fremtidige egenbetaling
(ca.100 kr/md)
Fra sekretariatet blev der orienteret om positive tilbagemeldinger fra de bruger, der
har været med i testperioden
.
Nyt fra kassereren
- Budgetopfølgning – marts 2016
Godkendt

4.3

4.4

Nyt fra Sekretariatet.
Intet.

4.5

Repræsentation ved mærkedage.
Ingen.

4.6

Indgået post, henvendelser, forespørgsler m.v.
Ingen.
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4.7

Indkomne love, bekendtgørelser, cirkulærer, vejledninger m.v.
Bekendtgørelsen om ”værdighedsmilliarden” og Værdighedspolitikken
ledsagende meddelelse fra ministeren.

med

5.

Orienteringer fra bestyrelser, råd og nævn og underudvalg m.v.

5.1

Social- og Sundhedsudvalget (v/ Jens Kristian Hedegaard)
Berører udvalgets beslutning om genopretningsplanen for områdets økonomi, som
man vedtog på seneste udvalgsmøde med en manko, som man beder om at få
dækket ”udefra”(hjemmesygeplejen, nedsættelse af sygefravær).
I forbindelse med det forestående arbejde med og beslutning om
værdighedspolitikken kan fordelingen af de 7,17 mio. kr., som udvalget allerede har
fordelt i planen, naturligvis omfordeles i forhold til den udmeldte politik, hvis det bliver
nødvendigt.

5.2

Orientering fra Pleje- og Omsorgsområdet (v/ Rasmus Byskov-Nielsen)
Vi og andre aktører vil blive indbudt snarest til et bredt arbejde om værdighedspolitik i
kommunen(deadline 1. juli 2016.)
Arne Nielsen beder om at få oplyst timeforbrug i plejen (ansigt til ansigt) og forbrug af
timer i administrationen, for at få et indtryk af, hvorvidt administrationen beskæres
tilsvarende.

5.3

Færdselssikkerhedsrådet (v/ Jytte von Seelen)
Intet.

5.4

Bruger- og Pårørende-rådene (v/ rådsmedlemmerne)
Arne Nielsen har været på Birkehøj: Deltog ikke i protestmøde af principielle grunde
(inhabilitet).

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
Der er baglandsmøde den 8. april 2016. Rådet ønsker at give deltagerne en
orientering om loven om værdighedsmilliarden ved Dorthe Neergaard, Danske
Ældreråd.
Formanden tager kontakt.

5.9

Arbejdsgruppen - Planlægning af eksterne/interne arrangementer
Mange positive tilbagemeldinger om demensforedraget i Bibliotekssalen den 29.
februar 2016.

5.10

Tilgængelighedsudvalget v/ Jytte von Seelen og Poul Lindholt Mikkelsen
Kommentarer om handicapadgang og – parkering ved det nye sundhedshus.

7.

Høring, høringssvar og spørgeskemaer

7.1

Høringer.
- Ingen.

7.2

Høringssvar:
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- Ingen

8.

Generelt nyt fra organisationerne

8.1

Danske Ældreråd
- Intet.

9.

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

9.1

Indbydelse til møder, workshops, kurser, temadage og konferencer m.v.:
Hele rådet deltager 2. og 3. maj på Nyborg Strand.
Arne Nielsen og Leif Carøe deltager i møde om bybusdrift med Flextrafik 30. marts
2016

9.2

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

10.

Aktuelle forhold, aktiviteter og planlægning

10.1

Intet.

11.

Næste møde og eventuelt

11.1

Næste ordinære møde (04-2016 – 21. april 2016)
Arne Nielsen vil gerne have et punkt på vedr. bus.

11.2

Særligt til drøftelse ved næste møde:
 Erindringslisten ajourføres

11.3

Eventuelt
1. Velfærdsteknologilejligheden, Stationsvej 33 v/ Konsulent Rasmus Præst
Som en videreførelse af tanker om og tiltagende brug af velfærdsteknologiske
løsninger i plejen, har man besluttet at oprette et projekt i form af en lejlighed på 137
m2 på 2. Sal i Sundhedshuset. Et samarbejde mellem SOSU-skolen Herning, VIA og
Holstebro Kommune.
Forsøgslejlighed er delt i to, den ene primært til avanceret undervisning, den anden til
demo-udstilling med 5 temaer: Søvn og hvile, husholdning, sundhed, mobilitet, bad
og toilet. Hvert andet år er det planen at lave en overordnet temaudstilling af et par
måneders varighed.
Officiel åbning 3. maj i år.

2. Der aftales temamøde om Værdighed, Elisabeth indkalder.
Onsdag den 6. april 2016 kl. 09.00 – 12.00 – Stationsvej 33, 1. sal.
11.4

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

Ref. Erik Mitens
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