Referat fra møde i Seniorrådet 20. april 2017, kl. 09.30-12.00 på
Rosengårdcentret
Mødedeltagere:
Til stede:
Poul Gudberg, Ingrid Thorsted, Leif Pedersen, Axel Schollert, Jens Kvist, Alice Kaltoft, Gert
Nielsen og Kaj Hansen
Afbud:
Alice Lemming
Referent:
Vibeke Hounsgaard, Sundhed og Omsorg
Ifølge aftale med formanden udsendes følgende dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning
Dagsorden godkendt.

2. Godkendelse af referat fra mødet den 16. marts 2016
Beslutning
Referat godkendt.

3. Fra Valgbestyrelsen
Valgbestyrelsen anmoder Seniorrådet om at drøfte, hvilken form for information
Seniorrådet ønsker om valget og opstillingsmøderne. Forslaget om at sende
indbydelser til opstillingsmøderne til vælgerne via e-boks er en mulighed.

Beslutning
Seniorrådet ønsker, at have 4 opstillingsmøder i henholdsvis Gjern, Them, Kjellerup og
Silkeborg.
Stemmesedlen kan (i stedet for at indsende den med posten) også afleveres på
valgdagen for Kommune- og Regionsvalget den 21. november 2017. Seniorrådet
ønsker, at denne mulighed skal fremhæves på stemmesedlen.

Ulla Vester Petersen

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

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

4. Kl. 10.00-10.30
Orientering om Solgården v/udvalgsformand Hans-Jørgen Hørning.

Beslutning
Punktet blev drøftet. Redegørelsen tages til efterretning, men Seniorrådet fastholder
kritikken om manglende høring.

5. Kl. 10.30-11.00
Sektionsleder i Plejecentersektionen Jette Laumand.
Om planerne for udearealerne på plejecentrene.
Seniorrådet modtager ofte kritik af udearealerne ved plejecentrene. Det er Silkeborg
Kommunes Ejendomsafdeling der har ansvaret for disse områder, og Materielgården
som udfører arbejdet.
Jette Laumand orienterede om at hendes fokus er på om Materielgården lever op til de
kriterier og rammer der findes i dag for pasning af udearealer og ikke hvordan det
tidligere har været. Jette Laumand oplever et godt samarbejde med
Ejendomsafdelingen med løbende møder og løbende tilpasning af opgaver.
Beslutning
Orienteringen tages til efterretning. Hvis Seniorrådet bliver bekendt med kritik af
udearealerne er det besluttet at de kan kontakte lokallederen på det konkrete
plejecenter eller Jette Laumand herom.

6. Høring – fremtidig anvendelse af Vestergade 23 A, Kjellerup
Høring af fremtidig anvendelse af lejemålet Vestergade 23 A, Kjellerup, efter flytning
af Genoptræningscentret til Remstruplund. Det foreslås, at der i lokalerne bl.a.
indrettes Sundhedscenter.
1 bilag vedlagt
Høringsfrist: 26. april 2017
Høringssvar
Seniorrådet har ingen yderligere kommentarer, og det tages til efterretning.

7. Høring – Vedtægter for Seniorrådet 2018-2021
Valgbestyrelsen sender forslag til vedtægter til høring i Seniorrådet. Efter høring i
Seniorrådet skal vedtægterne behandles i Ældre- og Handicapudvalget og Økonomi- og
Erhvervsudvalget, inden vedtægterne godkendes i Byrådet.
Der vedlægges 4 bilag
Høringsfrist: 26. april 2017

Side 2

Høringssvar
Seniorrådet foreslår, at teksten i §1, stk. 2 ændres således at ”mindst 7 dage” slettes.
Derudover har Seniorrådet en kommentar til ”Bilag 3 til vedtæfter for Seniorrådet”.
Seniorrådet foreslår, at der skal udbetales diæter til de møder de deltager i som
repræsentant for Seniorrådet, herunder også sociale arrangementer. Derfor ønskes
teksten tilpasset.
Endvidere foreslås det, at Ulla Vesters navn slettes af bilaget således, at der
udelukkende står Sundhed og Omsorg.

8. Orientering fra Ældre- og Handicapudvalget
Status på Marienlund
1 bilag vedlagt
Seniorrådet om betaling af transport af urinprøver fra borgere til deres læge
1 bilag vedlagt
Status på Det Gode Hverdagsliv på plejecentre
1 bilag vedlagt
Plejeboligerne Remstruplund – servicearealer
1 bilag vedlagt
Sejs Plejecenter – ombygning af leve-bomiljø-køkkener
1 bilag vedlagt

Beslutning
Punktet drøftet.
I forhold til betaling af transport af urinprøver fra borgere til deres læge forespørger
Seniorrådet om opgaven eventuelt kan foretages af personalet på plejecentrene, da
det kan anses som et led i almindelig pleje.
Derudover tages orienteringen til efterretning.

9. Orientering om Silkeborg kommunes deltagelse i frikommuneforsøg
Der vedlægges 3 bilag

Beslutning
Punktet drøftet. Orientering tages til efterretning.
10.Bordet rundt

Poul Gudberg:
Poul kan ikke deltage i årsmødet i Nyborg. Det er besluttet at Gert får Pouls stemme.

Side 3

Jens Kvist:
Jens har været på Søvangen i Ans. De har fået ny cykel, men der er ingen der kan
køre med beboerne.
Alice Kaltoft:
Alice har været på Rødegård. En drøftelse af bemanding i ældreplejen ønskes på et
fremtidigt møde med Sundheds- og Omsorgschef Inge Bank.
Ingrid Thorsted:
Ingrid har deltaget i informationsmødet på Marienlund, og været på Medborgerhuset.
Det har været nogle gode møder.
11.Eventuelt
Intet

Side 4

