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58.        Godkendelse af referat fra møde den 27. august 2018 

Beslutning 

Godkendt. 
  

27.69.40-G01-1-17 

59.        Evaluering af ældrefesten 

Beslutning 

Poul Erik havde ved en fejl ikke informeret ældrerådet om, at rådet sædvanligvis hjælper 
til med oprydningen. 
  
"Det grå guld" er forhåndsreserveret til den 5. september 2019. 
  
Inger Lundsberg undersøger hvorvidt "Syng dig glad - koret" skal have betaling for evt. 
optræden i 2019. 
  
Drøftelser omkring ældreprisen. Skal genovervejes om prisen skal uddeles i 2019. 
Generel håndtering af samarbejdet med pressen omkring ældrefesten blev drøftet. 
Hvorvidt ældreprisen skal uddeles i kommende år vil blive genovervejet ved kommende 
ældrefest.  
Med hensyn til datoen for næste års fest, så forsøges dette formidlet i en evt. artikel i 
dagbladet. 
  
Sen annoncering er af nogen angivet som årsagen til at nogle ikke kunne deltage. 
  
Mulighed for servering af mad til diabetikere efterspørges ved næste års arrangement. 
  
Der bør findes serveringspersonale i god tid inden arrangementet. 
  
Nogle angiver, at der var for lidt plads til kørestolsbrugere. 
  
Ønske fra orkesteret - alle pladser skal være placeret foran højtalerne. 
  
Nogle deltagere til ældrefesten holdt i følge det oplyste på handicap p-pladserne. 
Forslag om, at hele p-pladsen bag svømmehallen gøres til handicap p-pladserne netop 
på den dag hvor festen holdes. 
  
Forslag om, at der serveres småkager til kaffen. 
  
Vi skal huske at Martha muligvis har geoginer som kan anvendes til borddækningen. 
  
Der er givet tilbagemelding til køkkenet omkring fin forplejning. 
Køkkenet overvejer at købe skåle ind til kommende arrangement, idet det ikke har væ-
ret muligt at låne skåle i hallen som tidligere. 
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Når regnskabet for festen forelægger forelægges denne for ældrerådet. 
  

27.00.00-P23-2-18 

60.        Indbydelse til at bidrage ved den årlige revision af kvalitets-
standarder for personlig og praktisk hjælp samt kommunal træning m.v. 

Resumé 

Ældrerådet har mulighed for at komme med forslag til ændringer af kvalitetsstandarder 
for personlig og praktisk hjælp samt kommunal træning m.m. 

Bilag 

• Brev ang revison af kvalitetsstandard 2019_0.doc 

Sagsfremstilling 

Formand for Social-, sundheds- og arbejdsmarkedsudvalget Grethe Hestbech inviterer i 
vedlagte brev ældrerådet samt andre råd og interessenter til at bidrage til den årlige 
revision af "Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp samt kommunal træning 
m.v." 
  
Den gældende kvalitetsstandard er udleveret til ældrerådet i forbindelse med introdukti-
on af ældrerådet i foråret 2018. 
  
Ældrerådet har mulighed for at fremsætte forslag til ændringer frem til og med den 24. 
september 2018. 
  
Når alle forslag til ændringer fra interessenter er indsamlet, vil de samlede forslag blive 
forelagt for ældrerådet den 22. oktober 2018. 
 
Ældrerådet, 27. august 2018, pkt. 53: 
Ældrerådet gennemlæser til mødet den 24. september kvalitetsstandarden og noterer 
hvilke punkter man hver især gerne vil have tilføjet, ændret eller slettet. 
  
Såfremt der findes brugertilfredshedsundersøgelser på forebyggende hjemmebesøg vil 
ældrerådet gerne bruge viden herfra til at blive oplyste om, hvad ældre borgere i kom-
munen efterspørger. 
Der er sendt forespørgsel til Sundhedscentret, som desværre må meddele, at der ikke 
findes brugertilfredshedsundersøgelser på området. 

Beslutning 

Side 23 
Afsnittet: "Hvad er kommunens målsætning for ydelsen?" 
Tilføje bullet - gerne som nummer 5 i rækken 
- I akutte situationer afvikles visitationsbesøget senest første hverdag efter henvendel-
sen  
  
Side 24 
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Afsnittet: Hvordan følges der op på ydelsen?" 
2. bullet - "minimum" udskiftes med "mindst" 
  
Side 32 
Afsnittet: Er der særlige forhold at tage hensyn til? 
"Der ydes ikke erstatningshjælp på rengøring, når borger selv afmelder hjælpen"  
omformuleres til: 
"Der ydes som hovedregel ikke erstatningshjælp på rengøring, når borger selv afmelder 
hjælpen" 
  
Side 38 og side 39 
Afsnittet: Hvilke behov dækker ydelsen? og "Hvad er ydelsens omfang?" 
"Klippekort, støtte ved 2. hjælper.................. 
Formuleringen er ikke forståelig for ældrerådet 
  
Side 41 
Afsnittet: Hvilke aktiviteter indgår i ydelsen? 
3. sidste afsnit - "Hvis træningen afslås, skal dette gøres skriftligt." 
Formuleringen ændres til: "Hvis træningen afslås, skal dette gøres skriftligt ledsaget af 
en personlig kontakt." 
  
  

27.69.40-G01-1-17 

61.        Orientering - herunder status på økonomi 

Bilag 

• Regnskab 2018.09.24 

Sagsfremstilling 

./. Påmindelse - dialogmøde den 1. oktober - alle er tilmeldte - afbud kan gives til 
sekretariatetafpost@struer.dk senest den 21. september. 
  
Rejsegilde på Peter Bangs Vej - nyt plejecenter 28. september kl. 12.00. 
  
  
  

Beslutning 

Regnskab pr. 24.09.2018 blev omdelt på mødet. 
  
Dorthe tilmelder 9 personer til rejsegilde. 
  

27.69.40-G01-1-17 
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62.        Eventuelt 

Beslutning 

Henvendelse fra borger omkring forurening af grund på Peter Bangs Vej er videresendt 
fra Ældrerådet. 
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