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27.69.40-G01-1-17 

1.        Vedtægter for ældrerådet i Struer Kommune 

Bilag 

• Vedtægter ældrerådet 

Administrationen indstiller, 

Ældrerådet drøfter om der er ændringer ud over de af administrationen foreslåede re-
daktionelle ændringer. 

Sagsfremstilling 

Vedlagt er udkast til ændringer i vedtægter for ældrerådet i Struer Kommune. 
  
Årsagen til forslaget om ændringer har baggrund i, at ældrepolitikken er blevet erstattet 
af en værdighedspolitik og en sundhedspolitik. 
  
I forbindelse med introduktion af ældrerådet vil de to politikker blive gennemgået. 
  
En vedtægtsændring vil alene kunne ske efter drøgelse og vedtagelse mellem ældrerådet 
og Struer Kommunes Social- sundheds- og arbejdsmarkedsudvalg. 

Beslutning 

§ 10 - Formuleringen "så vidt muligt den første uge" tages ud. 
  
Øvrige ændringsforslag godkendt. 
  

27.69.40-G01-1-17 

2.        Forretningsorden for ældreråd i Struer Kommune 

Bilag 

• Forretningsorden ældrerådet 

XXX indstiller, 

Ældrerådet drøfter, om der er behov for ændringer i forretningsorden. 

Sagsfremstilling 

Hidtil gældende forretningsorden for ældreråd i Struer Kommune vedlægges. 
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Beslutning 

Til § 15 tilføjes: 
  
Rådet orienteres umiddelbart i forlængelse heraf. 
  
Vedlagt er godkendt forretningsorden. 
  
  

27.69.40-G01-1-17 

3.        Mødeplan 2018 

Bilag 

• Forslag til mødekalender 

XXX indstiller, 

Ældrerådet afgør hvilken ugedag i de foreslåede uger ældrerådsmødet placeres. 

Sagsfremstilling 

Vedlagt er de politiske udvalgs mødeplan for 2018. 
  
Det foreslås, at møder i Ældrerådet lægges således, at det er muligt at udarbejde even-
tuelle høringssvar til Social- sundheds- og arbejdsmarkedsudvalget, således at disse kan 
vedlægges udvalgets dagsorden. 
  
Der er på vedlagte kalender sat ring om de ugenumre hvor ældrerådsmøder foreslås 
placeret.  

Beslutning 

Møderne afholdes mandage kl 13. 
  
26. februar 2018 
19. marts 2018 
23. april 2018 
22. maj 2018 
18. juni 2018 
6. august 2018 
3. september 2018 
24. september 2018 
22. oktober 2018 
12. november 2018 
3. december 2018 
  
  

27.69.40-G01-1-17 
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4.        Budgetforslag 2018 

Bilag 

• Budgetforslag 2018 

Sagsfremstilling 

Der er udarbejdet udkast til budget 2018 med baggrund i regnskab 2017 samt med for-
ventning om afholdelse af 12 møder i ældrerådet 2018 og at alle medlemmer deltager i 
alle møder. 
  
Det første udkast udviser et mindre underskud. 
Det skal drøftes i ældrerådet, hvilke aktiviteter der skal reduceres i budgetbeløb. 

Beslutning 

Der udarbejdes et udkast til retningslinjer for hvilke arrangementer ældrerådet kan del-
tage i med betaling fra Struer Kommune. 
  
Ældrerådet ønsker at introducere nye medlemmer til ældrerådets arbejde ved deltagelse 
i temadage og konferencer arrangeret af Danske Ældreråd i 2018 som beskrevet af Poul 
Erik. 
  
På den baggrund ønsker ældrerådet at forelægge det udarbejdede budgetforslag for 
SSA-udvalget med ønske om ekstra bevilling i 2018 således at ældrerådet kan få en 
grundig introduktion. 
De to linjer med bidrag til ældrefesten tages ud af budgettet. 
  
Forinden forelæggelse for SSA-udvalget forelægges udkast til retningslinjer for ældrerå-
det.  
  

27.69.40-G01-1-17 

5.        Forårsarrangement 

XXX indstiller, 

Ældrerådet drøfter hvorvidt der fortsat er ønske om at invitere til foredrag i løbet af for-
året. 
  

Sagsfremstilling 

Ældrerådet har tidligere år haft tradition for hvert forår at lave et arrangement for æl-
drebefolkningen i Struer Kommune. Arrangementerne har været afholdt i Apollon. 
  
De senere år har der være arrangeret foredrag med navne som provst Anders Bonde, 
biskop Henrik Stubkjær og journalist og programmedarbejder på TV2 Midt-Vest Per Han-
sen.  
I pausen af arrangementet serveres der kaffe og kringle. 
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Der bliver opkrævet et symbolsk beløb på 20 kr. for deltagelse i arrangementet. 
  

Beslutning 

Poul Erik har været i kontakt med Rita Knudsen som har medvirket i "Den sidste dans 
med Aage" har mulighed for at komme til Struer den 17. april 2018. 
  
Prisen er 3.000 kr. + kørsel. 
  
Ældrerådet bakker om ovenstående forslag. 
  
Der blev stillet forslag om at der til næste år kan arrangeres et foredrag om aktiv døds-
hjælp. 
  

27.69.40-G01-1-17 

6.        Orientering: Ældrerådets repræsentant i styregruppe omkring nyt 
plejecenter 

Sagsfremstilling 

I forbindelse med opstart af planlægning af nyt plejecenter på Peter Bangs Vej blev æld-
rerådet inviteret til at udpege en repræsentant til at indgå i styregruppen. 
  
Ældrerådet udpegede Thorvald Bech Jørgensen til at repræsentere ældrerådet. 

Beslutning 

Orientering taget til efterretning. 
  

27.69.40-G01-1-17 

7.        Ældrefest 

XXX indstiller, 

Ældrerådet drøfter hvorvidt traditionen med afholdelse af ældrefest skal fastholdes. 
  
Såfremt det er tilfældet skal der nedsættes et festudvalg. 

Sagsfremstilling 

Ældrerådet har tidligere år afholdt fest for ældre medborgere i Struer Kommune. 
  
Arrangementet holdes i september og har tradition for deltagelse af ca. 400 personer. 

Beslutning 
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Afventer godkendelse af budget 2018. 
  

27.69.40-G01-1-17 

8.        Ældrerådets kontaktperson til pressen 

XXX indstiller, 

Ældrerådet beslutter hvem der i denne valgperiode skal være ældrerådets kontaktperson 
til pressen. 

Sagsfremstilling 

Det tidligere ældreråd havde udpeget rådets næstformand Poul Erik Vigsø som kontakt-
person for pressen.  
  
Poul Erik fortæller på mødet om varetagelse af opgaven. 

Beslutning 

Poul Erik vil fortsat være ældrerådets kontaktperson til pressen. 
  

27.69.40-G01-1-17 

9.        Eventuelt 

Beslutning 

Poul Erik orienterede om: 
  

• Der er inviteret til første spadestik  
Ældrerådet vil gerne deltage med 9 deltagere 
Dorthe melder til. 

• Koordineringsudvalg - 100 års jubilæum 
Poul Erik var valgt, men der blev alene afholdt et enkelt møde. 
Jubilæet er forbi, så Poul Erik forventer ikke at der bliver yderligere aktivitet. 

• Der arbejdes på en samarbejdsaftale mellem regionsældrerådet og kommunerne i 
regionen. 
Poul Erik udsender samarbejdsaftalen når den forelægger. 

• Samarbejde med ældreråd i nabokommuner. 
Ældrerådsformændene i Holstebro og Lemvig var enige i, at det kunne være rele-
vant at indgå et samarbejde. 
I første omgang mødes formænd og næstformænd til en snak om hvad et samar-
bejde kunne gå ud på. 
Martha foreslår, at akut hjælp til hjælpemidler kunne være et relevant emne at 
drøfte. 

  
Dorthe orienterede om: 
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• Der bliver lavet en introduktionsdag for ældrerådet. 
Så snart datoen kendes vil den blive meldt ud til rådets medlemmer. 
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Underskrifter 

 
 


