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27.69.40-A00-1-15 

57.        Godkendelse af referat fra møde den 4. oktober 

Beslutning 

Godkendt. 

  

27.69.40-A00-1-15 

58.        Madleverandør 

Sagsfremstilling 

Eigil har i mail af 16. november bedt om at få orientering omkring hvem visitator anbe-

faler som madleverandør. 

  

Myndighed er inviteret til at orientere fra kl. 13.45 - 14.15. 

Beslutning 

Mad visiteres af Myndighed i henhold til §83 i serviceloven. 

  

Struer Kommune har 3 leverandører. 

De tre leverandører leverer henholdsvis frostmad, kølemad og varm mad. 

  

Borgerne bliver af Myndighed vejledt om at kommunen har 3 leverandører. 

  

Orienteringen taget til efterretning. 

  

27.69.40-A00-1-15 

59.        Besparelsesforslag budget 2017 

Sagsfremstilling 

Som en del af budgetforliget er der på socialudvalgets og sundhedsudvalgets område 

uudmøntede besparelser i de kommende budgetår på: 

  

Budgetår 2017 2018 2019 2020 

Socialudvalget  381.912  2.690.335  2.503.169  2.375.241 

Sundhedsudvalget 244.231 256.634 247.902 229.535 

  

Administrationen har udarbejdet følgende forslag til opfyldelse af 2017 besparelserne på 

socialudvalgets område: 
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På sundhedsudvalgets område er følgende besluttet som besparelse af sundhedsudvalget 

den 8. november 2017: 

  

 
   

Lars Olesen og Helene Henrichsen deltager i mødet fra kl. 14.30 - 15.00. 

  

  

Beslutning 

Centerchef Lars Olesen og funktionsleder Helene Henrichsen orienterede om de stillede 

besparelsesforslag. 

  

Der blev omdelt materiale omkring det tilbud Center for Kommunikation giver på høre-

området. 

Dette tilbud vil fortsat være tilgængelig efter den beskrevne budgetreduktion. 

  

Helene oplyste om den vigende søgning der har været til tilbuddet om høreomsorg. Æld-

rerådet drøftede om årsagen til vigende søgning kan hænge sammen med svær tilgæn-

gelighed eller om årsagen skal søges i at flere borgere anskaffer deres høreapparater i 

privat regi eller noget helt andet. 

  

Ældrerådet har ingen bemærkninger til besparelsesforslagene til socialudvalget. 

  

Ældrerådet finder det beklageligt at ældrerådet ikke er hørt inden beslutning i Sund-

hedsudvalget. 

Ældrerådet har den 29. november fået en orientering om besparelsesforslagene og tager 

orienteringen til efterretning, da rådet er orienteret om, at der fortsat findes et tilbud i 

regi af Center for Kommunikation. 

  

  

  

84.12.00-A00-1-16 
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60.        Muligt skift fra brevvalg til fremmødevalg 

Bilag 

 Konsekvenser ved skift af valgform - foreløbigt  

XXX indstiller, 

Ældrerådet drøfter, om man ønsker at indstille til det politiske system at man vil anbefa-

le fremmødevalg. 

Sagsfremstilling 

Nogle rådsmedlemmers deltagelse i konference om ældrerådsvalg i regi af Danske Æld-

reråd. 

  

På den baggrund har der været et ønske fra deltagerne om, at sekretariatet belyser øko-

nomiske konsekvenser af et eventuelt skifte fra brevvalg til fremmødevalg i forbindelse 

med valg til ældrerådet skal skal finde sted i 2017. 

  

Vedlagte dokument ser såvel på økonomi samt lister de fordele og ulemper Danske Æld-

reråd fremhæver ved et eventuelt skifte til fremmødevalg. 

Beslutning 

Ældrerådet besluttede også ved næste valg til ældrerådet af gennemføre brevvalg. 

  

27.69.40-A00-1-15 

61.        Evaluering af ældrefesten 

Sagsfremstilling 

Budgetreduktion for festen i 2017. 

  

Ældrerådet, 20. september 2016, pkt. 44: 

Ældrerådet lægger hovederne i blød for hvorledes ældrefesten 2017 kan arrangeres for 

færre midler end sidste år. 

  

Regnskab for festen blev udleveret på mødet. 

  

Punktet dagsordenssættes igen på møde den 4. oktober. 

 

Ældrerådet, 4. oktober 2016, pkt. 53: 

Forslag om: 

  

 at billetprisen øges, der er dog usikkerhed om, hvorledes det vil falde ud i forhold 

til antal deltagere 

 såfremt billetprisen øges kontaktes dagbladet i god tid inden festen med et ønske 

om en artikel om at budgettet for ældrefesten er reduceret, hvorfor deltagerbeta-

lingen øges 

Bilag/Punkt_60_Bilag_1_Konsekvenser_ved_skift_af_valgform__foreloebigt.pdf
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 Poul Erik undersøger om der er mulighed for at få rabat på halleje og udgifter til 

servering 

 at undersøge om socialudvalget skal involveres inden ældrerådet søger om tilskud 

hos det lokale erhvervsliv til afholdelse af ældrefesten 

 at udgiften til duge, servietter og lys reduceres 

 at udgiften til blomster reduceres 

 ledsagere til ældrerådet, og andre gæster betaler for deltagelse 

 at undersøge, om der er fonde eller andre foreninger der vil støtte. Svend og Eigil 

stikker fingeren i jorden forskellige steder 

 Poul Erik undersøger om Shantykoret kan hyres for et måltid mad 

 at ældrerådet involveres i underholdningen 

  

Punktet dagsordenssættes igen til næste møde. 

  

Beslutning 

Borgmesteren og direktionen har ingen indvendering imod at ældrerådet kan søge spon-

sorater. Dog må der ikke være alkohol reklamer. 

  

Drøftet, at der bør laves et detaljeret budget samt en plan for hvilke udgifter der vil sø-

ges støtte til. 

  

Kostområdet spørges om en alternativ pris til samme menu som foreslået af hallen. 

  

./. Lokalt alternativ til musikvalg foreslået. Algot havde medbragt visitkort. Hjemmesiden er 

www.fischers-musik.dk 

  

Alle medlemmer af ældrerådet involveres i søgning af sponsorater. 

  

Der nedsættes et festudvalg bestående af: 

Anna-Marie Gade 

Martha Hornstrup 

Poul-Erik Vigsø 

Verner Christensen 

  

  

  

27.69.40-A00-1-15 

62.        Forslag til mødedatoer 2017 

Bilag 

 Forslag til mødedatoer 

Sagsfremstilling 

På baggrund af fastsatte møder i sundhedsudvalg og socialudvalg i 2017 vedlægges for-

slag til mødedatoer i ældrerådet. 

  

Vær opmærksom på, at den gule markering er forslag til mødedato for ældrerådet. 

www.fischers-musik.dk
Bilag/Punkt_62_Bilag_1_Forslag_til_moededatoer.pdf
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Beslutning 

Mødet den 25. april 2017 flyttes. 

  

Mødet den 10. januar står ved magt. 

Resten af mødedatoerne i 2017 drøftes på mødet den 10. januar.  

Evt. flytning af møderne til en anden ugedag skal afklares når alle medlemmer af ældre-

rådet er tilstede. 

  

27.69.40-A00-1-15 

63.        Orientering - herunder status på økonomi 

Sagsfremstilling 

Oversigt over økonomi vil blive omdelt på mødet. 

Beslutning 

Oversigt over økonomi blev omdelt. 

  

Algot har et forslag om, at det kunne være godt givet ud at holde nogle dialogmøder 

mellem ældrerådet og de ældre i kommunen. Der er samtidig et ønske om, at politikere 

og embedsmænd kan deltage for at kunne afklare generelle spørgsmål. 

Der er flere der syntes, at ældrerådet godt kunne have en lidt mere udadvent profil. 

  

Der kunne måske godt i budgettet for 2017 blive rum til at arbejde med synliggørelse af 

ældrerådet. 

  

I 2017 sættes et punkt på ældrerådets dagsorden for en videre drøftelse.  

  

  

  

27.69.40-A00-1-15 

64.        Eventuelt 

Beslutning 

Danske Ældreråd har sendt tilbud om mulighed for forudbetaling af kontingent for 2017. 

Ældrerådet betaler i det regnskabsår der høre til opkrævningen. 

  

Forslag om at ældrerådet skal foreslå kommunen at ældre kan køre gratis med offentlig 

transport i lighed med ordninger der eksisterer i andre kommuner. 

Dorthe kontakter Holstebro Kommune for at høre om de har materiale vi kan få lov at se 

på. 

  

Der er lovforslag på vej i forhold til at kommuner vil kunne få mulighed for at forsikre 

sine frivillige. 
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Underskrifter 

 

 


