9. februar 2018

Referat af møde i Seniorrådet 9. februar 2018, kl. 09.00-12.00 på
Rosengårdcentret, Hjørnestuen
Deltagere:
Erling Prang
Alice Lemming
Sven Møller Jensen
Ingrid Thorsted
Katrine Nyholm
Hans-Jørgen Hørning
Steen Konradsen
Greta Hagen Jensen
Afbud:
Lene Jensen
Referent:
Vibeke Hounsgaard, Sundheds- og Omsorgsafdelingen
1. Godkendelse af dagsorden
Referat
Dagsorden blev godkendt
Formanden meddelte at Lene Jensen har meddelt at hun grundet private forhold, er
fraværende i en periode
2. Udsat fra 18-01-2017: Diæter og kørsel
Ulla Vester fra Sundheds- og Omsorgsafdelingen orienterer om reglerne
Referat
Orientering taget til efterretning
3. Evaluering af valget 2017
Referat
Drøftet og tages op igen om to år
4. Endelig godkendelse af Forretningsorden for Seniorrådet 2018-2021
På baggrund af drøftelser ved sidste møde blev der udarbejdet et forslag til
forretningsorden, der udsendes til Seniorrådets medlemmer til kommentering.
Forretningsordenen skal nu endelig godkendes

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

De tilrettede forslag er sendt til Seniorrådet 30-01-2018
Referat
Seniorrådet ønsker at nedenstående indsættes i forretningsordenen (under
kompetencer og beslutninger):
”Såfremt et medlem af seniorrådet melder midlertidigt forfald af forventeligt længere
varighed, indkaldes suppleant”
Derudover blev forretningsordenen godkendt
Seniorrådet besluttede at indkalde 1. suppleant til deltagelse i seniorrådets møder, i
Lene Jensen´s fraværsperiode
5. Godkendelse af mødeplan for 2018
Forslag til mødeplan vedlægges
Referat
Mødeplan godkendt
6. Kontaktpersoner for plejecentre
Plejecentrene fordeles mellem Seniorrådets medlemmer
Detaljeret oversigt over kommunens plejecentre er sendt til Seniorrådet 30-01-2018
Vedlagt liste over de ønsker, der er modtaget
Vedlagt Samarbejde mellem plejecentre og kontaktpersoner
Referat
Fordeling foretaget

7. Medlemmernes repræsentation i projekter/grupper/udvalg fordeles
Oversigt over de grupper, der skal vælges medlemmer og
Kommissorier for de enkelte grupper er sendt til rådet 30-01-2018
Der vedlægges liste over de ønsker, der er modtaget
Referat
Fordeling foretaget

8. Visioner for Seniorrådets arbejde
Hans-Jørgen Hørning ønsker en drøftelse af visionerne for Seniorrådets arbejde og
kommer med et oplæg
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Referat
Forslag til visioner drøftet. Seniorrådet ønsker at nedsætte en visionsgruppe
bestående af Katrine Nyholm, Hans-Jørgen Høring, Greta Hagen Jensen og Steen
Konradsen til nærmere udarbejdelse heraf
9. Pressemeddelse om Seniorrådets start og måske nogle overordnede visioner
Hans-Jørgen Hørning har foreslået udarbejdet en pressemeddelelse.
Drøftelse af input til en pressemeddelelse
Referat
Erling Prang og Hans-Jørgen Hørning udarbejder pressemeddelse.
Derudover udarbejdes der af formanden en pressemeddelelse efter hvert af de
ordinære møder
10.Rosengårdcentret
Drøftelse af situationen på Rosengårdcentret, som det tidligere Seniorråd har været
meget optaget af
Referat
Drøftet og overvejelse vil indgå i det videre arbejde med ensomhed
11.Sundheds- og omsorgschef Inge Bank, kl. 11.00
Udsat fra 18-01-2017: 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
Referat
Seniorrådet ønsker at tage imod tilbuddet fra Sundheds- og Omsorgsafdelingen. Der
foreslås et formiddagsmøde fra kl. 9-12 med oplæg fra sektionsledere, evt. 8. marts
2018
12.Orientering fra Sundheds- og Ældreudvalget
Evt. sager til orientering fremsendes senere p.g.a. udvalgets mødedato
Referat
Seniorrådet tager orienteringen til efterretning
Seniorrådet ønsker at indgå i arbejdet med demensambassadører, og deltager gerne
i styregruppen
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13.Orientering til og fra medlemmerne
Regionsældrerådsmøde 29. januar 2018 i Fårvang for formænd/næstformænd.
Kommende møder:
Regionsældrerådsmøde 28. februar kl. 9.00 – 15:00 i Tinghallen, Viborg.
Mødet er for kommunernes ældreråd/seniorråd i Region Midtjylland
Tema: retsgrundlag og arbejdsopgaver.
Brev til alle udvalgsformænd, direktion og koncernledelse sendt 25. januar 2018
Ventelister til plejehjemmene
Sygefravær
Opdatering af budgetter efter etablering af nye udvalg
Mødetidspunkt med Sundheds- og Ældreudvalget
Referat
Tilmeldte til regionsældrerådsmøde 28. februar er: Ingrid Thorsted, Alice Lemming,
Erling Prang, Sven Møller Jensen, Steen Konradsen. Derudover deltager Ulla Vester
fra Sundheds- og Omsorgsafdelingen.
Erling Prang og Sven Møller Jensen deltager i møde med Ældresagen den 21. februar.

14.Eventuelt
Drøftelse af gaver fra Seniorrådet. Det er besluttet at Seniorrådet i lighed med det
tidligere Seniorråds beslutning fortsætter med at give gaver til indvielser og
receptioner
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