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Holstebro Ældreråd
2014 – 2017
Rådsmøde 05-2016
Torsdag den 19. maj 2016

REFERAT
1.

Velkomst og præsentation

1.1

Velkomst ved formanden.
Formanden bød velkommen.

1.2

Formalia, herunder mødediæt - personlige indberetningslister
Diætsedler blev underskrevne.

2.

Godkendelse af dagsorden og beslutningsdygtighed

2.1.

Godkendelse af mødets dagsorden
Godkendt.

2.2

Konstatering af mødets beslutningsdygtighed
- Afbud Inge Christensen
- Afbud Erik Mitens

3.

Mødereferater

3.1

Referat af ordinært rådsmøde – den 21.04.2016 (04-2016)
Godkendt.

4.

Generelt nyt - siden sidst

4.1

Nyt fra formanden
Intet.

4.2

Nyt fra næstformanden
Intet.

4.3

Nyt fra kassereren
- Budgetopfølgning – maj 2016
Godkendt

4.4

Nyt fra Sekretariatet.
- Ingen mulighed for at holde møde i Holstebro Seniorhus den 16. juni 2016, da
mødelokalerne er i brug hver torsdag.
Besluttet at holde mødet på rådhuset.
Det anonymiserede brev for bevilling af personlig og praktisk hjælp, sendt fra
Visitationen til en borger, er afleveret til chef for Myndighedsområdet Poula Sangill.
Bevillingsbrevet er skrevet i et sådan sprog, at man skal være fagperson for at forstå
indholdet. Poula Sangill vil tage sig af dette og vende tilbage til Ældrerådet, når
skabelonerne for brevene er blevet gennemarbejdet.
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4.5

Repræsentation ved mærkedage.
- Jens Kamp Bjerg, Vester Mosevej 33, Husby, 6990 Ulfborg, 100 års fødselsdag
den 24.04.2016. Leif Carøe har været omkring med en hilsen fra Ældrerådet.

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/ Jens Kristian Hedegaard)
Værdighedspolitikken – Høringsmateriale om udmøntning af værdighedspuljen er
blevet udsendt til høring i Ældrerådet. Punktet incl. Ældrerådets høringssvar vil blive
behandlet i Social- og Sundhedsudvalget den 1. juni 2016.05.20
Budgetprocessen er igangsat, og input er velkommen.

5.2

Orientering fra Pleje- og Omsorgsområdet – herunder orientering vedr. ”Fremtidens
plejeboliger” (v/ Rasmus Byskov-Nielsen)
Der blev givet en orientering om ”Fremtidens plejeboliger”, herunder delprojekternes
status. ”Fremtidens plejeboliger” som projekt er indarbejdet i forvaltningens øvrige
projektarbejde.
I forbindelse med Arne Nielsen har været til et bruger- og pårørende-møde på
Plejecenter Birkehøj, gav han en kort orientering.
Arne gjorde opmærksom på, at det er vigtigt at informerer medarbejderne om, hvad
der skal ske, især i en afviklingsperiode.
Arne oplyste samtidig, at der er megen usikkerhed om, hvornår Birkehøj forventes at
lukke.
Rasmus kunne hertil oplyse, at hjælpen altid vil blive leveret der, hvor borgerne er.
Så længe der er beboer på Birkehøj, vil hjælpen derfor blive leveret der.

5.3

Færdselssikkerhedsrådet (v/ Jytte von Seelen)
Der er indkaldt til møde i rådet den 6. juni 2016.

5.4

Bruger- og Pårørende-rådene (v/ rådsmedlemmerne)
Der blev givet et kort referat fra de medlemmer der har været til møde i Bruger- og
Pårørende-rådene

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
Intet.

5.9

Arbejdsgruppen - Planlægning af eksterne/interne arrangementer
Intet.

5.10

Tilgængelighedsudvalget v/ Jytte von Seelen og Poul Lindholt Mikkelsen
Der er indkaldt til møde den 9. juni 2016.
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7.

Høring, høringssvar og spørgeskemaer

7.1

Høringer.
- Høring - Tilsyn plejeboliger/plejehjem - høringsfrist 27. maj 2016.
- Høring – Oplæg til fordeling af tildelte midler fra Værdighedspuljen – høringsfrist 27.
maj 2016.

7.2

Høringssvar:
- Høringssvar vedr. Værdighedspolitikken.

8.

Generelt nyt fra organisationerne

8.1

Danske Ældreråd
- Intet.

8.2

RegionsÆldrerådet
- Intet.

9.

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

9.1

Indbydelse til møder, workshops, kurser, temadage og konferencer m.v.:
- Intet.

9.2

Referater fra møder, workshops, kurser, temadage og konferencer m.v.
- Repræsentantskabsmøde, Danske Ældreråd – Nyborg Strand.
Rådets medlemmer var enige om, at det var en rigtigt god tilrettelagt konference.

10.

Aktuelle forhold, aktiviteter og planlægning

10.1

Bus v/ Arne Nielsen og Leif Carøe
Teknik og Miljø har vendt tilbage vedr. forslag om pensionistkort til 350 kr. pr. år.
Teknik og Miljø er endnu ikke færdig med at foretage deres undersøgelser, men
forventer inden for de næste 2 uger. Når oplysningerne foreligger, vil der blive taget
kontakt til Ældrerådet.

11.

Næste møde og eventuelt

11.1

Næste ordinære møde (06-2016 – 16. juni 2016)
Mødet den 16. juni er omdannet til et temamøde – Temamøde om rådets arbejde.

11.2

Særligt til drøftelse ved næste møde:
 Erindringslisten ajourføres

11.3

Eventuelt
- Anna-Lise Lisbjerg har deltaget i et informationsmøde vedr. ”Senior Samtale”

11.4

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

Ref. Elisabeth Haahr Christensen
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