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28.        Godkendelse af referat fra møde den 29. maj 2019 

Beslutning 

Godkendt. 
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29.        Orientering: Status på flytning til Bangs Have 

Sagsfremstilling 

På ældrerådsmøde den 29. maj 2019 besluttede ældrerådet at invitere centerchefen for 

Sundhed og Omsorg til at deltage i dette møde. 

  

Årsagen til invitationen er, at ældrerådet ønsker en status på flytning til Bangs Have i 

lighed med orientering givet til Social-, sundheds- og arbejdsmarkedsudvalget den 7. 

maj 2019. 

  

Centerchef Tina Holmgaard er inviteret til at deltage i mødet fra kl. 13.00. 

Beslutning 

Centerchef orienterede - blandt andet om nedenstående: 

  

Det kommende personale fra Humlum og Asp har været inviteret til at se byggeriet. 

  

De kommende beboere vil ligeledes blive inviteret til at se byggeriet inden sommerferi-

en. 

  

Der planlægges med at beboerne fra Asp flyttes først og derefter Humlum. 

  

Stort set alle medarbejdere vil være på arbejde. 

  

Det ser ud til at ca. 1/3 af beboerne fra Asp ønsker at flytte med og ca. 2/3 af medar-

bejderne har indtil videre ønsket at flytte med. 

Alle beboere fra Humlum forventes at flytte med. 

  

Der er dialog med Danske Diakonhjem, f.eks. om dokumentation. 

  

Det er forventningen, at 2 af de 3 huse i Bangs Have tages i brug fra start. 

SSA-udvalget har besluttet at få udarbejdet en opdateret bolighandlingsplan.  

Ældrerådets henvendelse angående brug af tomme pladser vil blive medtaget i bolig-

handlingsplanen. 

  

Der blev spurgt til det praktiske omkring logistik og beboernes anmeldelse af flytning, 

ansøgning om boligydelse. Der bliver sørget for at der bliver stillet hjælp til rådighed for 

den enkelte. 
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Der har været afholdt orienteringsmøder for beboere og pårørende i såvel Asp som Hum-

lum. 

  

Hvis der er borgere som ønsker at blive skrevet op til en plads på Asp, anbefales det at 

rette henvendelse til Myndighedsafdelingen i Sundhed og Omsorg. 

  

Spørgsmål til husleje og indskud. - Tina har ikke overblik over betaling af indskud og 

husleje. 
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30.        Budget 2020 - høring 

Bilag 

• Brev fra borgmesteren_3.pdf 

• Prioriteringsforslag til budget 2020-2023_3.pdf 

Sagsfremstilling 

Vedlagte høringsmateriale behandles. 

  

Centerchef Tina Holmgaard er inviteret til at deltage i mødet fra kl. 13.30. 

Beslutning 

Kun et enkelt forslag på SSA-udvalgets område. 

Forslaget omfatter finansiering af løn til en musikterapeut. 

  

Der blev spurgt ind til beredskabskatalog - såfremt der vil blive bragt emner i spil fra 

beredskabskataloget, vil disse blive sendt i høring efterfølgende. 

  

Til høringssvaret: 

Ældrerådet har noteret sig, at det eneste forslag inden for SSA-udvalgets område hand-

ler om en musikterapeut, og at dette forslag er finansieret. 

  

Det er med tilfredshed, at ældrerådet kan konstatere, at det niveau for service der er på 

ældreområdet ikke forringes som følge de stillede forslag i høringsmaterialet. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Bilag/Punkt_30_Bilag_1_Brev_fra_borgmesteren_3pdf.pdf
Bilag/Punkt_30_Bilag_2_Prioriteringsforslag_til_budget_20202023_3pdf.pdf
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31.        Orientering: Pensionistrådgivningsforløb og seniorrådgivning 

Sagsfremstilling 

Seniorrådgivning:  

  

Alle borgere over 65 år bosiddende i Struer Kommune får nu mulighed for den 1. man-

dag i hver måned start den 7. oktober at få Seniorrådgivning af Sundhedskonsulenterne 

der varetager de forebyggende hjemmebesøg. Rådgivningen foregår på Aktivitetscenter 

Struer. 

  

Formål:  

At lave forebyggende hjemmebesøg på anden måde end et besøg i borgers hjem. F.eks. 

kan det være svært for et ægtepar at få tid alene med medarbejderen, når besøget fo-

regår i eget hjem. 

At lave opsporing af sårbare borgere i Struer Kommune, som kunne have gavn af et fo-

rebyggende hjemmebesøg.  

 

Ifølge ny lovgivning skal kommunen lave tiltag til at mindske risikoen for ensomhed. 

Ældre er i risiko for at opleve og føle sig ensomme, når f.eks. livssituationer ændre sig.   

 

Pensionist hva så? 

Aktivitet og Forebyggende Hjemmebesøg samarbejder om et nyt tilbud til seniorer i 

Struer Kommune. 

 

Et projekt med formålet at fange nogle af de pensionister som måske ikke går til aktivi-

teter i forvejen, at bygge bro mellem mennesker samt at forebygge ensomhed og sår-

barhed. At have fokus på overgangen til pensionisttilværelsen. 

Forløbet strækker sig over 4 mødegange, og er for pensionister og efterlønnere, og hvor 

hovedtemaet er; ” nu er jeg blevet pensionist og hva så? ”  

  

Sundhedskonsulent Aino Skou Jensen og Mette Ørskov Rasmussen er inviteret til at del-

tage i mødet fra kl. 14.30. 

Beslutning 

Sundhedscentret og Aktivitetsområdet er gået sammen om at igangsætte et par nye 

tilbud. 

  

Seniorrådgivning:  

I regi af forebyggende hjemmebesøg. 

De samtaler der vil blive gennemført tager udgangspunkt i de emner borgeren kommer 

med til rådgivningen. 

  

Tilbuddet er en udvidelse af det eksisterende tilbud om forebyggende hjemmebesøg og 

ikke en erstatning for dette. 
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Tilbuddet vil blive annonceret i aktivitetsfolderen, i ugeavisen, via plakat, på kommunens 

hjemmeside og via infoskærme. 

Lægerne informeres ligeledes om tilbuddet. 

  

Hvordan sikres, at aktivitetsfolderen kommer ud i flere dele af kommunen.  

Ældrerådet er meget velkomne til at tage nogle foldere med i forskellige sammenhænge. 

Karen Qvist eller Mette Ørskov Rasmussen kan kontaktes. 

Mette sender 250 stk. til Dorthe som medbringer til ældrerådet. 

Pensionist hva så? 

Tilbuddet er inspireret af, at andre har udarbejdet tilbud af lignende art for eksempel i 

højskoleregi. 

  

Dette tilbud er et supplement til ovenstående tilbud. 
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32.        Orientering - herunder status på økonomi 

Bilag 

• Regnskab pr. 17.06.2019 

Beslutning 

Orientering om økonomi taget til efterretning. 

  

Den 16. september er der møde i ældrerådet - umiddelbart herefter skal Lis og Poul Erik 

til møde i Danske Ældreråd ang. ønsker til forhandlinger om ældrerådets virke. 

Der skal et punkt på dagsordenen til ældrerådets møde. 

Poul Erik sender materialer til dagsordenen når det modtages fra Danske Ældreråd. 

  

 

27.69.40-G01-1-18 

33.        Eventuelt 

Beslutning 

Ældrerådet spurgte til tiltag i forhold til den seneste tids artikler/læserbreve angående 

Bøgelund. 

Tina orienterede.  

  

  

 

Bilag/Punkt_32_Bilag_1_Regnskab_pr_17062019.pdf

