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SENIORRÅDET
Silkeborg Kommune
Vi vil gøre en forskel

18. januar 2019

Referat fra Seniorrådets møde den 17. januar 2019, på Virklund
Plejecenter
Alle rådsmedlemmer mødt.
Lokalleder Hanne Løvbjerg orienterede om Virklund Plejecenter og centrets
aktiviteter, efterfulgt af en rundvisning.
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt
2. Seniorrådets vision
Besluttet på seneste møde, at medlemmerne kommer med deres kommentarer
visionen.
Seniorrådets vision fortsætter uændret.
3. Høringssvar ”Mester i eget liv – et fælles ansvar” og Indsatskatalog 2019
Kommentarer sendes til Ulla Vester eller medbringes til mødet.
På seneste møde var der følgende kommentarer:
Forslag om at overskriften i forordet ændres – der skal ikke stå ”Silkeborgenser”
Der mangler afsnit om den sidste tid – herunder plejeorlov
Der er fejl i de oplyste adresser
Forslag til høringssvar med de indkomne kommentarer vedlægges.
Høringssvaret tilrettes.
Kommentarer vedrørende demens og aktivitetscentre præciseres og uddybes.
Overskrift rettes til: ”Kære borger i Silkeborg Kommune”.
Adresseoversigten bliver tilrettet af Sundheds- og Omsorgsafdelingen.

Sekretariat tlf. 8970 1852

4. Pårørendekonsulent - forberedelse af Seniorrådets møde 6. februar 2019 med
formand og næstformand i Sundheds- og Ældreudvalget
Sten Konradsen forbereder et dialogoplæg til mødet.

5. Arbejdsgrupperne – sammensætning og det videre forløb
På seneste møde besluttedes det, at arbejdsgrupperne fortsætter, så længe
Seniorrådet vurderer, de giver værdi. Nogle arbejdsgrupper skal måske udvides med
flere medlemmer, og der kan også ske udskiftning i grupperne, hvis det ønskes.
De nuværende arbejdsgrupper fortsætter. Arbejdsgrupperne samles og gør status.
Fremadrettet føres referat/notat af arbejdsgruppernes møder, som sendes til det
samlede Seniorråd.
Hans Jørgen Hørning indtræder i arbejdsgruppen for Sundhed.
6. Dato for undervisning i nyt dagsordenssystem (Prepare)
Undervisning finder sted 29. januar kl. 13.00 – 14.30, lokale E223, Søvej 3.
7. Seniorrådets regnskab 2018 og budget 2019 til godkendelse
Regnskab 2018 og budget 0219 fremsendes senere.
Godkendelse af regnskab 2018 udsættes til næste møde. Budgettet 2019 ændres til:
”Borgerrettede aktiviteter” hæves med 10.000 kr. og ”årsmødet” reduceres med
10.000 kr. Budgettet for 2019 blev herefter godkendt.
8. Orientering fra Sundheds- og Ældreudvalget
Drøftelse af vision og økonomi for byggeriet af Ringgårdsparken (sag 3)
Drøftelse af udvalgsaftale for Sundheds- og Ældreudvalget for budget 2020 (sag 7)
Orientering om søndagsåbent i Rosengårdcentret 2018 (sag 8)
Orientering om det uanmeldte kommunale tilsyn på plejecentre 2018 (sag 9)
Orientering om resultater af 2. års evaluering af projekt Fleksible Indlæggelser (sag
10)
Seniorrådet forventer en gennemgang af de enkelte rapporter fra det kommunale
tilsyn mellem leder, den politisk valgte og seniorrådets kontaktperson på
plejecentrene. Orienteringen blev herefter taget til efterretning.
9. Kl. 10.30-11.00
Konsulent Anne Line Vestergaard, Silkeborg Kommune, deltager i mødet for at svare
på Seniorrådets spørgsmål til deltagelsen i Folkemødet 2019
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Anne Line Vestergaard orienterede om baggrunden for og indholdet af Folkemødet
2018 i Silkeborg Kommune. Anne Line Vestergaard orienterede om temaer for
folkemødet 2019. Datoen for arrangementet kommer senere. Dato for tilmelding af
aktiviteter/events til folkemødet er den 1. maj 2019.
Anne Line Vestergaard svarede på spørgsmål.
Kontaktoplysninger for Anne Line Vestergaard: mail:
annelinebech.vestergaard@silkeborg.dk og telefon 40 24 13 09.
10.Kl. 11.30-12.00
Sundheds- og Omsorgschef Inge Bank deltager i mødet og svarer på de spørgsmål,
der blev besluttet på seneste møde.
Inge Bank svarede på de fremsendte spørgsmål. Svarene blev drøftet. Inge Bank
svarede på supplerende spørgsmål.

11.Orientering til og fra medlemmerne
Gennemført.
Hans Jørgen Hørning har afbud til møderne i marts og april 2019. Kathrine Nyholm har
afbud til mødet i marts 2019.
12. Eventuelt
Rettelse/tilføjelse til referatet fra december-mødet 2018:
Det præciseres, at det er styregruppen for demens, som udpeger ambassadører
og instruktører.
Gretha Haagen Jensen indkøber en gave fra Seniorrådet til indvielsen af Malmhøj
Jens Skovgaard udsender en oversigt over lokalledere på plejecentrene.
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