22. januar 2018

Referat af møde i Seniorrådet 18. januar 2018, kl. 09.00-12.00 på
Silkeborg Rådhus, Søvej 1, mødelokale C127A
Deltagere:
Erling Prang
Alice Lemming
Sven Møller Jensen
Ingrid Thorsted
Lene Jensen
Katrine Nyholm
Hans-Jørgen Hørning
Steen Konradsen
Greta Haagen Jensen
Endvidere deltog:
Sundheds- og omsorgschef Inge Bank
Konsulent Ulla Vester

1. Godkendelse af dagsorden
Referat
Sag om høring af busplaner behandles under punkt 6 som punkt 6a.
Dagsordenen blev godkendt.
2. Godkendelse af referat fra mødet den 15. december 2017
Referat
Referat fra konstituerende møde 15-12-2017 – besluttet at der tilføjes følgende:
Valghandlingen til formand for Seniorrådet forløb således:
Erling Prang og Hans-Jørgen Hørning blev foreslået til valget som formand.
Ved første afstemning var resultatet 4-4 og 1 stemme var ugyldig.
Derefter var der omvalg hvor resultatet blev:
Erling Prang fik 6 stemmer
Hans-Jørgen Hørning fik 3 stemmer
Herefter var Erling Prang valgt
3. Drøftelse af Forretningsorden for Seniorrådet 2018-2021
Drøftelse af medlemmernes tanker om Seniorrådets arbejdsområder, den enkeltes
interesser og investering af tid, herunder hvor meget medlemmerne ønsker at være

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

involveret i det forberedende arbejde, eksempelvis med politikker på ældre- og
sundhedsområdet, mv.
Seniorrådet skal endvidere tage stilling til om formen med kontaktpersoner til
plejecentrene skal fortsætte, og evt lave en fordeling.
Seniorrådet beslutter selv egen forretningsorden. Det skal besluttes, hvad
forretningsordenen skal indeholde.
Referat
På baggrund af drøftelser blev der udarbejdet et forslag til forretningsorden, der
udsendes til Seniorrådets medlemmer til kommentering.
Forretningsordenen godkendes endeligt på næste møde.
Seniorrådet ønsker at fortsætte som kontaktpersoner på plejecentrene. Rammerne for
kontaktpersonordningen vedlægges referatet.
Seniorrådet tager på et senere tidspunkt stilling til, om de skal være kontaktpersoner
på andre områder end på plejecentrene.

4. Fordeling af medlemmernes repræsentation i projekter/grupper/udvalg
Referat
Besluttet at fordelingen tages op på næste møde. Hvert medlem sender ønsker til
formanden.
Administrationen laver en gruppering af plejecentrene – under hensyntagen til
størrelsen af plejecentrene.
Liste over arbejdsgrupper og plejecentre sendes til Seniorrådet.
5. Fastsættelse af ordinære møder i Seniorrådet 2018
Seniorrådet skal fastlægge mødeplan for 2018
Referat
Møderne holdes 3. torsdag i hver måned, kl. 09.00.
Ulla Vester laver mødeplan med forslag til steder, hvor møderne holdes og sendes ud
med referatet. Dog holdes mødet i februar 9. februar, kl. 09.00 på Rosengårdcentret
(hvis der er et ledigt lokale).
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6. Høringer – orientering om arbejdsgang, frister m.v.
Orientering om hvilke sager der kan komme i høring og fra hvike udvalg, høringsfrister
m.v.
Inge Bank og Ulla Vester orienterer.
Referat
Høring fra Midttrafik om køreplaner.
Seniorrådet vil sende brev til de politiske udvalg for at gøre opmærksom på, at
Seniorrådet er høringspart i alle sager, der vedrører ældre.
Høringer
Inge Bank orienterede om de sager, der kan komme til høring.
Punkt 6 A Høring af buskøreplaner
Midttrafiks foreslag til køreplan er taget til efterretning.

7. Diæter og kørsel
Ulla Vester orienterer om reglerne for udbetaling af diæter og kørsel til Seniorrådets
medlemmer.
Referat
Udsat til næste møde
8. Drøftelse af tilbud fra Sundheds- og Omsorgsafdelingen om et
orienteringsmøde om de opgaver afdelingen varetager
Sundheds- og Omsorgsafdelingen tilbyder at arrangere et møde, hvor der bliver
mulighed for at møde afdelingens sektionsledere, der vil fortælle om de områder,
afdelingen har ansvaret for.
Seniorrådet skal tage stilling til, om de ønsker at tage imod tilbuddet.
Referent
Udsat til næste møde
9. Orientering til og fra medlemmerne
Referat
Seniorrådet tog kasserer Sven Møller Jensen forslag om flytning af bank til Arbejdernes
Landsbank til efterretning.
Regnskab for 2017 er udleveret til kassereren Sven Møller Jensen
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10.Eventuelt
Referat
Dette referat blev oplæst og godkendt af mødedeltagerne.

Referent Ulla Vester
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