16. august 2017

Referat af møde i Seniorrådet 2017, kl. 09.30-12.00 på Rosengårdcentret
Til stede:
Poul Gudberg, Axel Schollert, Gert Nielsen, Alice Lemming, Ingrid Thorsted, Jens Kvist,
Alice Kaltoft
Afbud: Kaj Hansen, Leif Pedersen
Referent: Maja Borum Holm

1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning
Godkendt
2. Godkendelse af referat fra mødet den 15. juni 2017
Beslutning
Godkendt

3. Lukket punkt
4. Gave indvielse Marienlund (Alice Lemming)
Beslutning
Det besluttes at give en gave, når næste etage indvies på Marienlund Plejecenter.
Alice Lemming følger op på dette.
5. Fra Valgbestyrelsen - Valg til Seniorrådet (Alice Lemming og Ingrid Thorsted)
Opstillingsmøder
Der er planlagt følgende
05-09-2017, kl. 14.30 –
07-09-2017, kl. 14.00 –
11-09-2017, kl. 14.00 –
14-09-2017, kl. 14.00 –

opstillingsmøder:
Rosengårdcentret
Alhuset
Gjern Kultur- og Idrætscenter
Medborgerhuset Toftebjerg

Det er planlagt, at 1 medlem af Seniorrådet byder velkommen til opstillingsmøderne
og fortæller om at arbejdet i seniorrådet.
Møderne skal fordeles mellem Seniorrådets medlemmer

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

Materiale fra Seniorrådet til vælgerne
Der vedlægges 2 oplæg fra Seniorrådets medlemmer af Valgbestyrelsen vedrørende
Seniorrådets opgaver i denne valgperiode. Det er tænkt således, at der skal laves en
pjece med korte udsagn, som kan medsendes invitation til opstillingsmøderne.
Herudover er der lavet et uddybende oplæg, som kan bruges til opstillingsmøderne.
Beslutning
Der orienteres om opstillingsmøderne og materialet. Det forslås, at der til materialet
tilføjes at Seniorrådet har kæmpet for borgerservicebussen/bogbussen. Man kan via
fuldmagt stille op til seniorrådet, hvis man ikke kan deltage på opstillingsmødet.
Fordeling af opstillingsmøder:
05-09-2017, kl. 14.30 – Rosengårdcentret: Alice Kaltoft
07-09-2017, kl. 14.00 – Alhuset: Alice Lemming
11-09-2017, kl. 14.00 – Gjern Kultur- og Idrætscenter: Ingrid Thorsted
14-09-2017, kl. 14.00 – Medborgerhuset Toftebjerg: Gert Nielsen
Poul Gudberg skriver til Ulla Vester, for at få en samlet mødeliste.
6. Orientering fra Ældre- og Handicapudvalgets møde 20-06-2017
Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn 2016 på kommunens plejecentre
2 bilag vedlagt
Status på kommunale tilsyn 2016 på kommunens plejecentre
2 bilag vedlagt
Orientering om brug af magtanvendelse på ældreområdet 2016
1 bilag vedlagt
Beslutning
Punktet er drøftet.
7. Pjece om sygeplejeklinikker v/Ingrid Thorsted og Alice Kaltoft
Ingrid Thorsted og Alice Kaltoft har sammen været til møde om pjece om de nye
sygeplejeklinikker.
Referat fra mødet vedlægges.
Beslutning
Seniorrådet gentog de to repræsentanters skepsis overfor den skitserede ordning, som
Seniorrådet må tage afstand fra. Det besluttes, at Seniorrådet tager emnet op til
dialogmøde.

8. Deltagelse i visitationsbesøg v/Alice Lemming og Alice Kaltoft
Alice Lemming og Alice Kaltoft har deltaget i visitationsbesøg hos borgere og vil
fortælle om oplevelserne.
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Beslutning
Der orienteres om deltagelse i visitationsbesøg.
9. Bordet rundt
Axel Schollert
Axel Schollert hører ikke meget for Bakkegården og Lysbro plejecenter, som han er
kontaktperson for.
Gert Nielsen
Det fungerer godt med at være kontaktperson for plejecentre, og Gert Nielsen bliver
inviteret ud på plejecentrene jævnligt. Gert Nielsen er inviteret med til Fårvangs
plejecenters 50 års jubilæum. Gert Nielsen køber en gave.
Alice Lemming
Alice Lemming har været på Karolinelundscentret. Alice Lemming skal den 4.
september med Funder Plejecentret hen på Marienlund Plejecenter.
Ingrid Thorsted
Intet nyt.
Jens Kvist
Jens Kvist har været på besøg på plejecentre.
Alice Kaltoft
Udearealerne drøftes.
Poul Gudberg
Intet nyt

Beslutning
Seniorrådet finder det beklageligt, at der er så få møder mellem kontaktperson fra
Seniorrådet og plejecenter, og at det kniber med den politiske deltagelse på møderne.
Seniorrådet konstaterer, at der stadig er problemer med vedligeholdelse af
udendørsarealer, rengøring og vedligeholdelse af de forskellige tiltag for plejecentrene.
Der henstilles til at dette bringes i orden. Seniorrådet anbefaler, at man vender tilbage
til den gamle pedelordning.

10.Eventuelt
Opfølgning fra seneste møde om problemer omkring plejehjemsbeboeres
deltagelse i arrangementer med frivillige:
Sektionsleder i Plejecentersektionen Jette Laumand oplyser, at hun har fulgt op på
kritikken omkring problemet med, at beboerne ikke er klar til deltagelse i f.eks.
arrangementer.
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Hun beklager, hvis det opleves som et stort problem, da alle er interesseret i, at
beboerne kan deltage/overholde aftaler med de frivillige. Jette Laumand opfordrer til,
at lokallederen på plejecentret kontaktes, hvis Seniorrådets medlemmer bliver bekendt
med en sådan situation igen. Det vil give lokallederen mulighed for at gribe ind i den
konkrete situation. Nogle gange kan der dog være gode grunde til, at borgeren ikke er
klar, grunde som det måske ikke er muligt at dele med de frivillige.
Beslutning
Det er Seniorrådets opfattelse, at det ikke kan være så svært at gøre beboerne klar til
når frivillige kommer.
Tilmelding
Seniorrådet skal huske tilmeldingsfrist vedrørende Det gode samarbejde i
hjemmeplejen
Foredrag
Gert Nielsen arbejder videre på, at der afholdes et foredrag i efteråret.
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