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1 (Offentlig) Rundvisning på Funder plejecenter

Sagsbehandler: Dr10337

SagsID: EMN-2020-00045

Resume
Rundvisning ved lokallederne Susanne K. Poulsen og Mette Thornvig

Beslutning

De to lokalledere på Funder Plejecenter fremviste centrets plejeboliger og daghjemmet 
Livsgnisten og fortalte om hverdagen på stedet.

Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen



Side 4

2 (Offentlig) Besøg af sundheds- og omsorgschef Annette 
Secher

Sagsbehandler: Dr10337

SagsID: EMN-2020-00045

Beslutning

Annette Secher præsenterede sig selv og fortalte om sin baggrund, bl.a. fra en lignende stilling 
i Aalborg Kommune. Hun ser Seniorrådet som et vigtigt bindeled ud til verden og ønskede et 
tæt samspil med åben dialog. 

Fra andre steder har hun erfaringer med at deltage et kvarter på alle møder i Seniorrådet for 
derved at få et indblik i, hvad der rører sig. Derudover har hun brugt at invitere formandskabet 
på kvartalsmøder samt at afholde dialogmøder med Lederforum en gang årligt. Forslag til, 
hvordan Sundhed og Omsorg kan yde en bedre indsats, modtager hun gerne. Endelig tilbød 
hun at komme og gennemgå den endelige rapport fra Rambøll.

Seniorrådet besluttede, at de på næste møde vil drøfte den fremtidige samarbejdsform med 
Sundheds- og Omsorgschefen, og at formandskabet efterfølgende vil holde et møde med 
hende omkring det.

Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen
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3 (Offentlig) Analyse af sundheds- og omsorgsområdet i 
Silkeborg kommune

Sagsbehandler: Dr10337

SagsID: EMN-2020-00045

Beslutning

Hans-Jørgen Hørning gennemgik delrapporten fra Rambøll, som efterfølgende blev drøftet.

Seniorrådet besluttede at følge op på det videre arbejde med analysen, og at Hans-Jørgen 
Hørning igen på næste møde kommer med oplæg omkring det.

Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen

Beskrivelse af sagen
Analysen af foreløbige faktorer med betydning for udgiftsvækst og forslag til ”her og nu” 
handlemuligheder gennemgås af Hans-Jørgen Hørning. 

Bilag
1 (Foreløbig analyse Rambøll fra SÆU 13-01-2020 - 8301126)
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4 (Offentlig) Aktiviteter i 2020, herunder borgermøder

Sagsbehandler: Dr10337

SagsID: EMN-2020-00045

Beslutning

Seniorrådet undrede sig over, at de – trods opfordring – ikke har fået taletid på forårets 
cafémøder, som afholdes af Sundhed og Omsorgs forebyggende medarbejdere. De undrede sig 
desuden over, at der ikke er tradition for, at de indgår i planlægningen af møderne. 

Seniorrådet besluttede, at man skriver tilbage til de forebyggende medarbejdere, at 
Seniorrådet ikke deltager i dette forårs møder. Hvis medlemmer deltager, er det som 
privatpersoner. I svaret vil man endnu engang opfordre til, at Seniorrådet aktivt inddrages i 
planlægning af fremtidige cafémøder. 

I dagsordenen er der ikke anført de korrekte navne i Aktivitetsgruppen. De korrekte navne er:
Ingrid Thorsted, Alice Lemming, Greta Haagen Jensen, Steen Konradsen og Erling Prang.

Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen

Beskrivelse af sagen
Drøftelse af emner og steder.

Arbejdsgruppen består af Greta Haagen Jensen (tovholder), Katrine Nyholm, Sven Møller 
Jensen og Erling Prang
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5 (Offentlig) Orientering fra Seniorboliggruppen

Sagsbehandler: Dr10337

SagsID: EMN-2020-00045

Beslutning

Der blev orienteret om seneste møde i Seniorboliggruppen. Orienteringen blev taget til 
efterretning.

Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen

Beskrivelse af sagen
Orientering om møde med boligudvikler.
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6 (Offentlig) Udgivelse af seniormagasin 2020

Sagsbehandler: Dr10337

SagsID: EMN-2020-00045

Resume
Ad-Media deltager i mødet kl. 11.00

Beslutning

En repræsentant fra AD-Media orienterede om mulighederne for et omkostningsfrit 
Seniormagasin. Det tager ca. en måned at gøre det indledende arbejde med at skaffe 
annoncer. Jo flere annoncer, jo flere sider kan magasinet indeholde. Annonceprocenten er 
typisk på 20 %. AD-Media kan fremsende oplæg til produktionsplan i løbet af et par dage, hvis 
Seniorrådet beslutter sig for et samarbejde.

Seniorrådet besluttede at indlede et samarbejde med AD-Media om Seniormagasin 2020. De 
stiler mod et oplag på 5.000 eksemplarer også denne gang, og at magasinet er klar senest 15. 
august 2020.

Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen

Beskrivelse af sagen
AD-Media kommer til en uforpligtende snak om omkostningsfrit informationsmateriale. Det kan 
f.eks. være film og brochurer. 

Et seniormagasin kan give større opbakning til Seniorrådet fra alle +60 årige i Silkeborg 
Kommune, herunder også mulighed for at få kontakt til nye +60 årige. Seniormagasinet kan 
også bruges som opslagsværk med diverse praktiske oplysninger, efter hvilket behov der er.

Arbejdsgruppen består af Alice Lemming, Erling Prang, Lene Jensen, Steen Konradsen og 
Greta Haagen Jensen. 
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7 (Offentlig) Orientering fra Sundheds- og Ældreudvalget

Sagsbehandler: Dr10337

SagsID: EMN-2020-00045

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen

Bilag
1 (Godkendelse af samarbejdsaftale om sundhedsvisitationer i alle klynger - 8247664)
2 (Godkendelse af Silkeborg Kommunes deltagelse i partnerskabet Røgfri Fremtid - 8260690)
3 (Partnerskabserklæring Røgfri Fremtid - 8261104)
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8 (Offentlig) Godkendelse af mødeplan 2020

Sagsbehandler: Dr10337

SagsID: EMN-2020-00045

Beslutning

Seniorrådet besluttede at godkende mødeplan og mødesteder. Sven Møller Jensen sørger for 
at finde mødested til mødet i december 2020.

Ej til stede

Tidligere beslutninger
…

Sagen

Beskrivelse af sagen
Den endelige mødeplan fremlægges til godkendelse. Mødet i november 2020 er ikke fastlagt.

Ifølge aftale på mødet i december 2019 skal Seniorrådet beslutte, hvor de ønsker dette møde 
afholdt. Med denne mødeplan har Seniorrådet besøgt alle plejecentre og andre institutioner 
under Sundheds- og Ældreudvalget.

Mødet i maj 2020 er på Voel aktivitetscenter. Seniorrådet ønsker at få besøg af gruppen 
omkring byggeri af friplejehjem til dette møde. Det skal besluttes, hvem der tager kontakt til 
gruppen.

Bilag
1 (Mødeplan for Seniorrådet 2020 - 8303934)



Side 11

9 (Offentlig) Eventuelt

Sagsbehandler: Dr10337

SagsID: EMN-2020-00045

Beslutning

Orientering fra medlemmerne:

Hans-Jørgen Hørning orienterede om projekt Livets Afslutning, som er et projekt, der 
gennemføres sammen med Viborg og Skive kommuner samt Hospitalsenheden Midt. Den 3. 
marts 2020 bliver der afholdt stormøde med præsentation af de mange prøvehandlinger, der 
er foretaget i kommunerne og hospitalsafdelingerne. Det er meningen, at de gode erfaringer 
fra prøvehandlingerne skal spredes til de øvrige kommuner/hospitalsafdelinger.

Hans-Jørgen Hørning orienterede desuden om, at arbejdet med at involvere pårørende og 
lokalsamfundet i Venneforeningen på Marienlund er godt i gang. 

Erling Prang orienterede om, at Danske Ældreråd inviterer til ældrepolitisk konference
28. april 2020 på Hotel Nyborg Strand. 
Følgende ønskede at deltage: Sven Møller Jensen, Ingrid Thorsted, Erling Prang og Steen 
Konradsen. 
Ingrid Thorsted vil sørge for fælles tilmelding. Tilbagemelding om, hvilke seminarer man 
ønsker at deltage i, skal sendes til Ingrid Thorsted hurtigst muligt. 

Greta Haagen Jensen sørgede for, at fælles kørsel til møde i Viborg 3. marts 2020 blev 
arrangeret.

Katrine Nyholm orienterede om, at der på Moesgaard Museum er en udstilling med titlen ”Når 
jeg bliver gammel”, som kan anbefales. 

Sven Møller Jensen orienterede om, at der afholdes kørekursus 11. maj 2020.

Sven Møller Jensen orienterede om, at han ønsker at besøge ”Mænds mødesteder”. Det blev 
aftalt, at han kan besøge dem som repræsentant fra Seniorrådet.

Endelig orienterede Erling Prang omkring arbejdet med at gøre Thorning og Thorningegnen 
demensvenlig. Indsatsen drejer sig om at udbrede kendskabet til sygdommen demens, og 
hvordan man reagerer og hjælper i mødet med mennesker med demens, og får flere 
demensvenner. 
Demenskonsulent Pia Østergaard, Silkeborg kommune, står for koordineringen af projektet i  
samarbejde med en lokal arbejdsgruppe, hvor Erling Prang repræsenterer Seniorrådet.

Ej til stede

Tidligere beslutninger
…
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Sagen
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