REFERAT
Møde nr. 11-2016
Torsdag den 15. december 2016 kl. 09.00 – 12.00,
Kultur & Frivillighuset, Nygade 22, 7500 Holstebro.

Medlemmer:
Niels Jørgen Lundsgaard, Leif Carøe, Inge Christensen, Erik Mitens, Anna-Lise
Lisbjerg, Poul Lindholt Mikkelsen, Grethe Thordahl Nielsen, Jytte von Seelen,
Arne Nielsen, Jytte von Seelen
Fraværende:
Poul Lindholt Mikkelsen
Gæst:
Jens Kr. Hedegaard, formand for Social- og Sundhedsudvalget kl. 09.00 –
10.00 (pkt. 3)
Poula Sangill, konst. direktør for Kultur og Sundhed kl. 09.00 – 10.00 (pkt. 4)
Anne Lise Holst Jensen, Netværkscafeen, Frivillighedshuset kl. 11.00 (pkt. 7a)
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden nr. 11-2016 den 15.12.2016.
2. Godkendelse af referat nr. 10-2016 den 17.11.2016.
3. Meddelelser fra Social- og Sundhedsudvalget.
4. Meddelelser fra Sundhedsområdet.
5. Meddelelser fra Formanden, Medlemmer, Sekretariatet
6. Høringer mv.
7. Aktuelle drøftelser
a. Orientering om frivillighedsorganisationer og frivillighedsarbejde samt
rundvisning v/ Anne Lise Holst Jensen kl. 11.00
b. Drøftelse af Birkehøj fremtidige anvendelse v/ Erik Mitens og Arne Nielsen. Bilag vedhæftet.
c. Datoer i Vinderup og Ulfborg til orienteringsmøder om det kommende
valg v/ Niels Jørgen Lundsgaard
d. Evt. flytning eller aflysning af møde den 23. februar 2017 v/ Niels Jørgen
Lundsgaard
8. Budget 2016 – Ældrerådet.
9. Orientering fra Rådsarbejde, Udvalgsarbejde, Arbejdsgrupper
10. Eksterne møder, temadag, konferencer og kurser
11. Næste møde den 26. januar 2017 – 01-2017
12. Eventuelt.
20.12.2016/ehc

Referat:
1. Godkendelse af dagsorden nr. 11-2016 den 15.12.2016.
Godkendt.
2. Godkendelse af referat nr. 10-2016 den 17.11.2016.
Godkendt.
3. Meddelelser fra Social- og Sundhedsudvalget
Jens Kristian Hedegaard:
Siden sidst om frikommunale ordninger:
Klippekortordningen er sikker og differentierede madordninger også opnåelige med 25% selvfinansiering, hvis vi ønsker dem, f.eks. halvfabrikata (middagsmåltider, bagværk), flere personaler sidder med ved måltiderne.
Sundhedspolitikken er på vej gennem systemet, på byrådets dagsorden i januar.
4. Meddelelser fra Sundhedsområdet
Poula Sangill:
Angående tilsyn med plejen: Poula Sangill og Tina Holmgaard tilbyder at
komme og fortælle om regler, tilbud og en forenklet praksis.
Debat om de anslået 4-5 tilfælde per år af stærkt udadreagerende demente
og de problemer, der knytter sig til plejen af dem.

5. Meddelelser fra:
a. Formanden - herunder
1. Danske Ældreråd
2. Regionsældreråd
b. Medlemmer
c. Sekretariatet
Beslutning
a. Leif vil gerne stille op til valg i Danske Ældreråd, hvis der kan skabes
enighed i de berørte kommuners ældreråd.
b. Formanden meddeler, at han ønsker at træde tilbage som formand for
Rådet, men forbliver medlem perioden ud.
Der skal derfor foretages ny konstituering på næste møde, 26. januar
2017.
Anna-Lise har været til 100-års fødselsdag, Erik har været til jernbryllup.
c. Intet.

6. Høringer mv.
a. Ingen
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7. Aktuelle drøftelser
a. Orientering om frivillighedsorganisationer og frivillighedsarbejde samt
rundvisning v/ Anne Lise Holst Jensen kl. 11.00
b. Drøftelse af Birkehøj fremtidige anvendelse v/ Erik Mitens og Arne Nielsen. Bilag vedhæftet.
c. Datoer i Vinderup og Ulfborg til orienteringsmøder om det kommende
valg v/ Niels Jørgen Lundsgaard
d. Evt. flytning eller aflysning af møde den 23. februar 2017 v/ Niels Jørgen
Lundsgaard.
Beslutning
a. Kultur & Frivillighedshuset har 20-års jubilæum og har siden 2010 holdt
til på adressen Nygade 22, 7500 Holstebro.
Der er to faste medarbejdere ansat (Alice og Anna-Lise) og ca. 15 frivillige støttepersoner. Kommunen driver huset og ansætter den daglige ledelse.
Der samarbejdes med 130 foreninger, hvoraf 20-30 foreninger er for andre etniske grupper end danske.
Der deltages i projektudvikling og – støtte, enkelte projekter står Frivillighuset selv for.
Det er vidt forskellige grupper, også nogle med frivillige, som er diagnosticeret med en psykisk lidelse. Der inkluderes borgere, som oftest er
udenfor i vores samfund.
Centret er et støtte og et kraftcenter for frivillighedsindsatser af næsten
enhver art, og formidler frivillige.
Frivillighuset udarbejder nyhedsbreve, som kan læses på hjemmesiden kulturogfrivilighuset.dk , hvor også andre oplysninger findes.
b. Det aftales, at Arne, Anna-Lise og Erik mødes førstkommende mandag
og afpudser og færdiggør forslagene som et samlet forslag om en fremtidig udnyttelse af Birkehøj. Forslaget fremsendes til Social- og Sundhedsudvalget samt kommunens forvaltning Kultur og Sundhed.
c. 29. marts 2017 i Vinderup og den 20. april 2017 i Ulfborg, begge møder
starter kl. 19.
d. Mødet flyttes til den 16. februar 2017, så der skabes mulighed for at deltage i tema-konferencen om Tilsyn, som afholdes af Danske Ældreråd,
og hvor der efter konferencen afholdes valg til Danske Ældreråds bestyrelse.
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8. Budget 2016 – Ældrerådet.
Budgetopfølgning for december 2016 til godkendelse.
Beslutning
Godkendt.
9. Orientering fra:
a. Rådsarbejde
(herunder bruger-pårørenderåd, Færdselssikkerhedsråd mv.)

b. Udvalgsarbejde
(herunder Tilgængelighedsudvalg, høringsudvalg, valg- og vedtægtsudvalget mv.)

c. Arbejdsgrupper
(herunder baglandsmøde, eksterne arrangementer mv.)

Beslutning
a. Birkehøj:
Affolkes – også personalet rejser, så vagtplanerne hænger dårligt sammen.
Krohaven:
Sparsomt besøgt dialogmøde. Plan om juleaftens afvikling. Nyt indgangsparti.
Thorshøj:
Afskedsreception for Linda, ny leder ansat. Flere afdelinger har oprettet
”kreative hjørner” med meget positiv effekt.
b. Tilgængelighedsudvalget: Buslæskuret er omsider rejst! Næste møde
den 20. december 2016.
c. Intet.
10. Eksterne møder, temadag, konferencer og kurser
Ingen.

11. Næste møde den 26. januar 2017 – 01-2017
a. Særligt til drøftelse til næste møde
b. Drøftelse af erindringslisten og ajourføring
Beslutning
a. Uddybning af forholdene omkring tilsyn med plejecentrene.
Ny konstituering af rådet efter formandens afgang.
b. Flere af de anførte emner har været behandlet, kan de slettes?

12. Eventuelt.
Intet.
Ref. Erik Mitens
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