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Holstebro Ældreråd
2014 – 2017
Rådsmøde 06-2016
Torsdag den 16. juni 2016 fra kl. 09.00 – 12.00
Referat fraTemamøde
1.

Velkomst og præsentation

1.1

Velkomst ved formanden.
Formanden bød velkommen.

1.2

Formalia, herunder mødediæt - personlige indberetningslister
Diætsedler blev underskreven.

2.

Godkendelse af dagsorden og beslutningsdygtighed

2.1.

Godkendelse af mødets dagsorden
Godkendt

2.2

Konstatering af mødets beslutningsdygtighed
- Afbud fra Inge Christensen

3.

Mødereferater

3.1

Referat af ordinært rådsmøde – den 19.05.2016 (05-2016)
Godkendt

4.

Aktuelle forhold, aktiviteter og planlægning

4.1

Temamøde om rådets arbejde
- Alle medlemmer af rådet forbereder sig til dette punkt. Husk at medtage liste over
punkter.
Der var fra formanden og næstformanden udsendt et oplæg med 3 temaer:
1. Sikring af demente med tendens til at forlade hjemmet:
Plejehjemmene bør sikres mulighed for at indkøbe GPS til de (få) demente beboere,
de finder behov for at sikre på denne måde. Samtidig gør Ældrerådet opmærksom
på, at situationerne også er et tegn på, at der er en sørgelig mangel på ”varme
hænder”.
Kunne delvis imødekommes med Senior-jobs? Nytte-jobs? Frivillige besøgsvenner?
2. Visitation:
Sektorovergangen fra sygehus til kommunal hjemmepleje ved udskrivelse er af og til
mangelfuld, svag og uprofessionel, resulterende i uværdig og risikofyldt
hjemsendelse af svage, syge ældre. Ældrerådet ønsker en redegørelse fra
sundhedschef Rasmus Bysgård-Nielsen og myndighedschef Poula Sangill om de
aftalte procedurer. Samtidig ønsker Ældrerådet at besøge Visitationen. Tidspunktet
for besøg skal aftales, og vil blive drøftet på næste møde i Ældrerådet.
3. Formidling/synlighed af Ældrerådets indsatser:
Dagspressen har ikke vist interesse for regelmæssig formidling af stoffet.
Andre muligheder kunne være,
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at forbedre layout af dagsorden og referater (mere ”spiselige”)
at forbedre layout af Ældrerådets del af kommunens hjemmeside

Facebook-gruppe, hvor en redaktionskomite meddeler faktuelle forhold, uden at lukke
op for dialoger. Kun lejlighedsvis opdatering(f.eks. efter hvert møde)
Beslutning om facebook aktivitet udsættes til næste møde. Der udarbejdes et skriftligt
oplæg fra formanden og næstformanden.

5.

Næste møde og eventuelt

5.1

Næste ordinære møde (07-2016 – 18. august 2016)

5.2

Særligt til drøftelse ved næste møde:
 Erindringslisten ajourføres
Elisabeth gør opmærksom på, at det oprindelige mål med en temadag var, at vi har
for mange sager, hvor vi ikke har fået fulgt ordentligt op på sagerne, eller vi ikke har
fået svar (fra forvaltningen). Vi spreder os ofte over rigtig mange emner. Mødet har
været godt, men fik altså en anden karakter.
Man kan bruge Erindringslisten til at fastholde emner og ”løse ender”.

5.3

Eventuelt
Intet.

5.4

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

Ref. Erik Mitense
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