14. december 2017

Referat af møde i Seniorrådet 14. december 2017, kl. 09.30-13.00 på
Rosengårdcentret
Mødt er:
Poul Gudberg
Leif Pedersen
Axel Schollert
Gert Steen Nielsen
Jens Kvist
Ingrid Thorsted
Alice Lemming
Afbud fra:
Kaj Hansen
Alice Kaltoft
Ulla Vester (referent)

1. Godkendelse af dagsorden
Referat
Gert ønsker et punkt på dagsorden om søndagslukning af Rosengårdcentret – sættes
som punkt 5.
2. Godkendelse af referat fra mødet den 16. november 2017
Referat
Referatet blev godkendt.
3. Orientering fra Ældre- og Handicapudvalget og Sundheds- og
Forebyggelsesudvalget
Informationsmøder om plejecentrene i Fårvang og Bryrup
1 bilag vedlagt
Evaluering af Marienlund
1 bilag vedlagt
Status på implementering af Det Gode Hverdagsliv
2 bilag vedlagt

Ulla Vester

Silkeborg Kommune
Sundheds- og Omsorgsafdelingen
Søvej 3, Lokale E206, 8600 Silkeborg
Telefon: +4589701852

Søvej 1  8600 Silkeborg
Tlf.: 8970 1000
www.silkeborgkommune.dk

Konsulentstilling til implementering af Det Gode Samarbejde
1 bilag
Udmøntning af Værdighedsmilliard 2018 og status på værdighedsmilliard 2017
3 bilag vedlagt
Referat
Rådet ønsker, at alle bilag i de enkelte sager sendes med dagsordenen ud til
medlemmerne.
Ingrid Thorsted fortalte om 2 møder, hun har deltaget i omkring bygning af nyt
plejecenter ved Birkebo og Skovly.
Gert Steen Nielsen fortalte, at han har deltaget i 2 møder om ændring af Fårvang
Ældrecenter.
Gert Steen Nielsen foreslår i den forbindelse, at når der holdes idemøder om
ombygning, at møderne ikke indledes med at nævne økonomien – men at man i stedet
kommer med alle ideerne, og så bagefter tager stilling til, hvad der er økonomisk
mulighed for at gennemføre.
Silkeborg Kommune har opfordret Gert Steen Nielsen til at deltage i hele forløbet med
ombygning af Fårvang Ældrecenter.
Vedrørende pjecen Den Gode Indflytning - Seniorrådet finder det besynderligt, at
Seniorrådet ikke har været med i udarbejdelsen af pjecen, især når man kan se, at
ÆldreSagen har været med i udarbejdelsen.
Seniorrådet forstår ikke betydningen af ansættelse af en konsulent til indførelse af Det
Gode Samarbejde – pengene kunne bruges bedre i plejen.
4. Bordet rundt
Referat
Alice Lemming fortalte om resultater fra Seniorrådsvalgene rundt i landet.
Ingrid Thorsted fortæller, at der arbejdes på at lave en profil for Toftevang og om
byggeplanerne for Birkebo og Skovly. På Kragelund plejecenter er der få møder, og
kun med lederen. Ingrid Thorsted mener, det fungerer bedre, når der også er andre
med til disse møder.
Jens Kvist fortæller om møde i trafikudvalget, bl.a. om de ændrede busplaner.
Gert Steen Nielsen fortæller, at han og Axel Schollert har været til workshop på
Fuglemosen om fremtiden - det var en god dag, med mange gode ideer.
Foredraget med Bjarne Nielsen Brovst – der kom ca. 40 deltagere. Det var en god
eftermiddag.
Gert Steen Nielsen og Alice Lemming har deltaget i møde i Danske Ældreråd.
Gert Steen Nielsen har været til evalueringsmøde vedrørende projekt om imødegåelse
af ensomhed. Gert fortalte om de mange gode tiltag, der er sat i gang for at imødegå
ensomhed.
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Gert opfordrer til, at det nye Seniorråd holder fast i de tiltag, der er besluttet,
gennemføres.
Axel Schollert – glæder sig over, at der på plejecentrene arbejdes målrettet mod at
indføre økologi.
Axel Schollert har haft god kontakt til Bakkegården, Fuglemosen og Lysbro
plejecenter. Der sker rigtig mange gode ting på Fuglemosen. Håber at det nye
Seniorråd kommer til at fungere godt.
Leif Pedersen fortæller, at han har været glad for de opgaver, han har haft i sin tid i
Seniorrådet, bl.a. omddannelsen af Solgården til profilplejehjem og bygning af
aktivitetscentret i Sorring.
5. Søndagslukning af Rosengårdcentret
Gert Steen Nielsen mener ikke, at lukning af søndagsspisning på Rosengårdcentret
hænger sammen med den indsats, der gøres for at forebygge ensomhed. Gert Steen
Nielsen fortæller, at han er bekendt med, at der i gennemsnit er 75 spisende gæster
om søndagen. Der er blevet gjort rigtig meget fra brugernes side for at bevare
søndagsspisningen – forstår derfor ikke, at det ikke kan det ikke lade sig gøre at finde
130.000 kr. på årsbasis for at holde søndagsåbent.
Seniorrådet undrer sig over prioriteringen af de kommunale midler.
Seniorrådet beslutter at lave en udtalelse om beslutningen, og at de vil søge at få et
møde med Centerrådet om sagen. Udtalelsen skal sendes til MJA og Silkeborg Byråd.

6. Eventuelt

De udlånte Ipads skal afleveres hurtigst muligt efter dette møde
Referat
De af Seniorrådets medlemmer, der endnu ikke har afleveret deres ipads, skal hurtigst
muligt aflevere dem til Ulla Vester.
Der skal afleveres:
Ipad
Lader til ipad
Cover til ipad
Apple id, brugernavn og kode (dette bliver kun brugt til rensning af ipad og vil
efterfølgende blive makuleret).
Hvis der ved de ipads, der er afleveret, mangler aflevering apple id osv. skal dette
gøres hurtigst muligt, da vi ellers ikke kan bruge ipads igen.
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