Referat fra møde i Seniorrådet 19. januar 2017, kl. 09.30-12.00 på
Rosengårdcentret
Mødedeltagere:
Til stede:
Poul Gudberg, Ingrid Thorsted, Leif Pedersen, Axel Schollert, Jens Kvist, Alice Kaltoft, Alice
Lemming, Gert Nielsen og Kaj Hansen
Referent:
Vibeke Hounsgaard, Sundhed og Omsorg

1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning
Dagsorden godkendt

2. Godkendelse af referat fra mødet den 12. december 2016
Beslutning
Referat godkendt

3. Høring af kvalitetsstandard for indkøbsleverandører (varelevering)
1 bilag - Udkast til kvalitetsstandard vedlægges
Høringsfrist 2. februar 2017
Høringssvar
Seniorrådet har ingen yderligere bemærkninger

4. Orientering fra Ældre- og Handicapudvalget
Orientering om fleksible indlæggelser
1 bilag vedlægges
Beslutning
Punktet drøftet. Orienteringen tages til efterretning. Seniorrådet udtaler sig positivt om
ordningen
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5. Orientering fra Sundheds- og Forebyggelsesudvalget
Orientering om fast tilknyttede læger på plejecentre
1 bilag vedlægges
Beslutning
Punktet drøftet. Orientering tages til efterretning. Seniorrådet synes generelt det er en
god ordning

6. Orientering om høring akutfunktioner
Kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner er udgivet af Sundhedsstyrelsen og
beskriver krav til indholdet i og tilrettelæggelse af kommunale akutfunktioner.
2 bilag vedlagt
Beslutning
Punktet drøftet. Orientering tages til efterretning

7. Kl. 11.00-11.30
Leder af aktivitetscentrene, Anna-Louise Solann Sørensen deltager i mødet.
Anna-Louise Solann Sørensen er startet pr. 1. december 2016 og har en baggrund
som sygeplejerske. Anna-Louise Solann Sørensen gav en kort beskrivelse af sig selv
hvorefter seniorrådet fortalte om rådets formål og arbejde

Beslutning
Seniorrådet ønsker stadig at afholde deres møder på Rosengårdcentret

8. Bordet rundt
Ingrid Thorsted:
Ingrid har deltaget i møde om kørsel i regionalt regi. Seniorrådet ønsker mere
information herom og derfor tages der kontakt hertil med henblik på et fremtidigt
besøg
Der er regionsmøde i Viborg den 23. februar 2017. Alice Kaltoft, Poul Gudberg, Gert
Nielsen, Alice Lemming og Ingrid Thorsted deltager, og Ingrid Thorsted sørger for
tilmelding
Gert Nielsen:
Gert har deltaget i nytårskur i Fårvang. Der er et godt samarbejde blandt
venneforening og lokalrådet. Regnskabet er revideret og viser et overskud på ca.
10.000 kr. i overskud.
Axel Schollert:
Axel har været på besøg hos de plejecentre han har kontakt til. Den generelle
tilbagemelding fra plejecentrene er at de mangler en fast pedel. Seniorrådet vil drøfte
problematikken med ejendomschef Lene Søgård på et planlagt møde 24. januar 2017.

Side 2

Derudover oplever Axel at snakken om Birkebo Plejecenter og mangel på samme om
Skovly Plejecenter påvirker medarbejdernes trivsel. Ved dødsfald på plejecentre
ophører afregningen til plejecentret. Det har betydning for personalet. Denne
problematik ønsker Seniorrådet at drøfte med Sundheds- og Omsorgschef Inge Bank
på et fremtidigt møde.
Axel ønsker Seniorrådet skal i dialog med flere borgere og ikke primært borgere på
plejecentre.
Kaj Hansen:
Kaj er inviteret til afskedsarrangement den 26. januar 2017 på Ballelund Plejecenter.
Det er besluttet at Kaj bliver Seniorrådets kontaktperson på Marienlund.
Jens Kvist:
Remstruplund Plejecenter trænger til renovering. Derudover kommer der til at mangle
et samlingspunkt på Remstruplund Plejecenter når Marienlund åbner. En drøftelse
Seniorrådet ønsker til det fremtidige møde med Inge Bank.
Poul Gudberg:
Poul foreslår at årets overskud i Seniorrådet kan anvendes til at lave små
arrangementer med formål i at udbrede Seniorrådets tilstedeværelse.
Alice Kaltoft:
I Kragelund er der taget initiativ til frivillig kørsel.
Alice Lemming: Møde i valgbestyrelsen er aflyst. Der orienteres herom når der
kommer en afklaring.

9. Eventuelt
Intet
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