HOLSTEBRO

DET KAN ÆLDRERÅDET
GØRE FOR DIG !
En pjece for alle over 60 år i Holstebro Kommune

HOLSTEBRO ÆLDRERÅDS VISIONER ?

HVAD ER HOLSTEBRO ÆLDRERÅD ?
Ældrerådet er talerør for alle over
60 år over for Holstebro Byråd.

Holstebro Ældreråd vil arbejde for


at sikre gode vilkår for de ældre i Holstebro Kommune.

Ældrerådet er nedsat i medfør af
Retssikkerhedsloven og består af 9
medlemmer, som alle er valgt for 4
år – af de over 60-årige i kommunen
- ved direkte valg.



at der er trygge, værdige og stimulerende rammer for alle beboere i ældreboliger og på plejecentrene.



at Holstebro Kommunes tilbud om rehabilitering efter fastlagt genoptræningsplan bliver på et attraktivt og sammenhængende kvalitetsniveau.



at omsorg og samvær nyder fremme.

HVAD LAVER HOLSTEBRO ÆLDRERÅD ?



Ældrerådet rådgiver Holstebro Byråd i ældrepolitiske spørgsmål og formidler
synspunkter mellem borgerne og byrådet om lokale spørgsmål, der vedrører
de ældre.

at forebyggelse og sundhed fremmes i bredt samarbejde med øvrige interessenter.

HENVENDELSE TIL HOLSTEBRO ÆLDRERÅD

Efter gældende lovgivning er Holstebro Kommune forpligtet til at høre ældrerådet om alle forhold, som vedrører ældrebefolkningen. Det gælder ikke alene
på social- og sundhedsområdet, men også eksempelvis i budgetmæssige,
kulturelle, tekniske og miljømæssige sager.

Alle kan mundtligt, skriftligt eller pr. mail henvende sig til ældrerådet med spørgsmål og forslag, der har betydning for aldersgruppen.

Ældrerådet kan selv tage emner op til behandling og fremlæggelse for Holstebro
Byråd og andre relevante myndigheder, når det skønnes at have betydning for
den ældre del af Holstebro Kommunes borgere.

Ældrerådets officielle postadresse er formandens – men alle ældrerådets medlemmer kan kontaktes. Se adresse, telefon og mailadresser på pjecens bagside eller på
Holstebro Kommunes hjemmeside - www.holstebro.dk (søg på ældreråd).

Ældrerådet søger aktivt indflydelse på beslutninger, der angår de ældre. Ældrerådet er desuden repræsentant i div. nævn og arbejdsgrupper samt i alle brugerpårørenderåd ved Holstebro Kommunes plejecentre.
Holstebro Ældreråd er medlem af Danske Ældreråd og sammenslutningen af
Ældreråd i Region Midtjylland.
HVORDAN ARBEJDER HOLSTEBRO ÆLDRERÅD ?
Ældrerådet mødes mindst én gang hver
måned, juli dog undtaget.
Ældrerådet kan nedsætte en række udvalg,
der behandler emner og forslag, der har betydning for de ældre.
Ældrerådet afholder 2 gange om året orienteringsmøde for alle over 60 år.
Ældrerådet behandler ikke konkrete personsager.

Ældrerådets medlemmer har tavshedspligt.

Ældrerådets mødereferater m.m. kan ses på Holstebro Kommunes hjemmeside.

HOLSTEBRO ÆLDRERÅD 2018-2021
ADRESSE-, TELEFON- OG MAILOVERSIGT
Adresse

Telefon/mobil

Mail-adresse

Erik Mitens

Ålvej 16
7830 Vinderup

6118 2301

emitens@gmail.com

Formand/
Kasserer

Mette Bille

Griegsvej 13
7500 Holstebro

6179 0281

mbi@oncable.dk

Næstformand

Birte Tvisholm
Ahle

Smedegardvej 26, Tvis
7500 Holstebro

2046 8530

ahle.tvis@mail.dk

Sekretær

Vera Refsgaard
Agerbæk

Skrænten 25, Sevel
7830 Vinderup

2735 3070

vera@dlgmail.dk

Medlem

Leif Herman Carøe

Bigårdsvej 12
7570 Vemb

2165 3346

caroeleif@gmail.com

Medlem

Leif Hornshøj

Knud Aggersvej 15
7500 Holstebro

3012 8186

leif97118686@gmail.com

Medlem

Ove Lund

Langemettevej 6
7500 Holstebro

6174 0259

ovelund@privat.dk

Medlem

Arne Nielsen

Allégade 6 F
7500 Holstebro

9742 5398
2326 9085

arne.nielsen@youmail.dk

Medlem

Jytte von Seelen

Helgolandsgade 70
7500 Holstebro

9742 2378
2334 0752

seelenjk@gmail.com

Medlem
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