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27.69.40-A00-1-16 

26.        Budget 2018 

Sagsfremstilling 

Centerchef Lars Olesen orienterer om spareforslag til budget 2018 fra Sundhed og Om-

sorg.  

Lars deltager i mødet fra kl. 12.00. 

Beslutning 

Centerchef Lars Olesen introducerede tidsplanen for budgetudarbejdelse som er angivet i 

budgetdirektivet. 

  

De forslag ældrerådet bliver introduceret for i dag er foreløbige forslag. 

Ældrerådet får de endelige forslag i høring når de er fremlagt for politikerne. 

  

Sundhed og Omsorg skal finde besparelser for ca. 3.010.000 kr. fra 2018 - dertil kom-

mer en restbesparelse så det samlede besparelsesbeløb i 2018 lyder på 5.322.881 kr. 

  

Lars Olesen orienterede ældrerådet om de foreløbige forslag til besparelser. 

  

Derudover nævnte Lars Olesen, at der desuden fremsendes et antal ønsker til udvidelse 

af budgettet. 

  

Ældrerådet er meget tilfredse med den tidlige orientering. 

  

  

  

  

  

27.69.40-A00-1-16 

27.        Lukning af kiosk på banegården i Struer 

Sagsfremstilling 

Margit Pedersen fra DSB deltager i mødet fra kl. 14.00 og orienterer om tiltag i forbin-

delse med lukning af kiosken på Struer Banegård. 

  

Poul-Erik medbringer forskellige materialer til omdeling. 

  

Ældrerådet, 28. februar 2017, pkt. 13: 

Efter at det er oplyst, at kiosken på banegården i Struer skal lukkes, har Poul Erik Vigsø 

været i avisen med et læserbrev omkring de udfordringer de ældre vil opleve i den for-

bindelse. 

  

Poul Erik er efterfølgende blevet kontaktet af DSB som stiller sig til disposition for infor-

mation af ældre borgere i Struer og omegn med forståelse og betjening af det nye beta-

lingssystem.  
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Der er givet tilbud om, at DSB ville stille personale til rådighed for personlig instruktion 

af ældre som måtte have behov derfor samt oprettelse af Rejsekort samt betjeningsvej-

ledning af billetautomat. 

DSB medarbejderen er også villig til et møde med Ældrerådet. Det anbefales dog, at hvis 

det blev aktuelt med et sådan arrangement at dette arrangeres i umiddelbar tilknytning 

til lukning af kiosken på banegården i Struer den 31. maj 2017. 

 

Referat: 

DSB opfordres til at sørge for at de ældre i Struer Kommune gives den hjælp de har brug 

for i forbindelse med at kiosken lukkes. 

Det kunne f.eks. være en mulighed at DSB kontakter Struer Kommune og undersøger 

om kommunen kan være behjælpe,ige med at ældre borgere kan blive udstyret med en 

billet efter 31. maj 2017. 

Poul Erik tager denne kontakt. 

  

Danske Ældreråd opfordres til generelt at ytre sig i medierne om hvilke tendenser der er 

på landsplan f.eks. i forhold til lukninger som vi ser på banegården i Struer pt. 

Anne-Marie kontakter Bent Rasmussen, Formand for Danske Ældreråd. Desuden tages 

emnet op på et møde i Danske Ældreråd. 

  

Poul Erik opfordres til at tage fat i Dagbladet i forhold til lukning af kiosken og dækning 

heraf. 

Såfremt ovenstående ikke lykkedes overvejer Ældrerådet at formulere en pressemeddel-

se som sendes til medierne.  

Beslutning 

Maria og Margit fra kundeservice i DSB deltog i ældrerådsmødet under drøftelse af dette 

punkt. 

  

Det vil fortsat være muligt at kontakte kundeservice på tlf. 70 13 14 15 - her er det mu-

ligt f.eks. at købe en billet som kan tilsendes. 

  

Der er fra ældrerådet et ønske om, at der kan være et sted hvor borgerne kan gå hen og 

få hjælp.  

Dette ønske er ikke inden for det felt hvor kundeservice i DSB kan agere i. 

Maria og Margit bringer ønsker fra ældrerådet i Struer med videre til relevante enheder i 

DSB. 

Derudover kan ældrerådet lægge pres på ved at kontakte Danske Ældreråd med henblik 

på at de kan rette henvendelse til transportministeren. 

Poul-Erik Vigsø retter henvendelse til formanden for Danske Ældreråd. 

  

DSB har et stort ønske om at hjælpe borgere med hjælp til selvbetjeningsløsninger.  

Dette gøres f.eks. ved afholdelse af arrangementer og hjælp på stationen i umiddelbar 

tilknytning til lukningen. 

Det efterspørges at DSB annoncerer i dagspressen omkring dette. 

Ældreråd har opfordret DSB til at rette henvendelse til kommunen, i forhold til at skabe 

mulighed for at borgerne kan få hjælp til køb af en elektronisk billet. 

Ældrerådet besluttede desuden, selv at rette henvendelse til kommunen med anmodning 

om at der stilles IT-hjælp til rådighed for borgere der ønsker at købe en elektronisk bil-

let. 
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27.69.40-A00-1-16 

28.        Godkendelse af referat fra møde den 28. marts 2017 

Beslutning 

Godkendt. 

  

27.69.40-A00-1-16 

29.        Orientering - herunder status på økonomi 

Bilag 

 Invitation til borgermøde 
 Regnskab 2017.05.08.xlsx 

Beslutning 

Ældrerådet har modtaget vedlagte invitation til infomøder omkring anvendelse af Asp 

Plejecenter og Rosengården i Humlum. 

Invitationen er ligeledes udleveret på mødet. 

  

Oversigt over økonomi udsendes med referatet. 

  

  

  

  

27.69.40-A00-1-16 

30.        Eventuelt 

Beslutning 

Anna-Marie Gade og Poul-Erik Vigsø har deltaget i Danske Ældreråds landsmøde. 

Når det endelige referat foreligger sendes dette til ældrerådets medlemmer sammen 

med et lille skriv fra Poul-Erik. 

  

  

  

Bilag/Punkt_29_Bilag_1_Invitation_til_borgermoede.pdf
Bilag/Punkt_29_Bilag_2_Regnskab_20170508xlsx.pdf

