Velkommen
Kære læser

Du sidder nu med en brochure i hånden, der præsenterer Ældrerådet i
Herning Kommune og alt det, du som borger kan bruge Ældrerådet til.

I brochuren vil du blive præsentereret for Ældrerådet i Herning Kommune,
hvem vi er, hvordan Ældrerådet er sammensat, og hvordan Ældrerådet i det
hele taget gør en forskel.

Det er også vigtigt for os at fortælle lidt om, hvad det vil sige at have et
Ældreråd, som taler de ældre borgeres sag, og hvorfor din interesse for
Ældrerådet har betydning for de resultater vi opnår.

Afslutningsvis vil vi oplyse om, hvor du som ældre borger kan henvende dig,
hvis du har spørgsmål eller har brug for hjælp.

Fra venstre stående: Henning Mikkelsen, Svend Erik Jensen, Jens Henry
Jensen, Henry Jeppesen, Niels Hedegaard, Peter Olesen, Hans-Ejner
Juulsen og Mads Videbæk.
Fra venstra siddende: Birde Lindholm, Ruth Nørgaard, Leif Jørgensen, Bodil
Markmøller og Hanne Østergaard.

Præsentation af Herning Kommunes Ældreråd
Ældrerådet repræsenterer de ca. 20.000 borgere, som er fyldt 60 år på
valgdagen. Deres ønsker, behov og problemer skal medlemmerne af
Ældrerådet forsøge at sætte sig ind i og bringe videre til forvaltningen og
politikkerne.

Ældrerådet arbejder for alle ældre i kommunen – både for dem, der har
behov for hjælp, og for dem, der kan klare sig selv.

Ældrerådets møder er ikke åbne for offentligheden.

Formand for Ældrerådet er Leif Jørgensen, Tømmergården 14, Sdr. Felding.
Næstformand for Ældrerådet er Bodil Markmøller, Gl. Skolevej 58, Herning.
Sekretær for Ældrerådet er Lotte Mikkelsen, Rådhuset, Torvet, Herning. Tlf.
96 28 40 02. Mail: ssblm@herning.dk

Ældrerådets 13 medlemmer i perioden 2014-2017
Navn

E-mail

Adresse

Tlf.nr.

Leif Jørgensen

leifsdrfelding@gmail.com

Tømmergården 14,

35 10 47 15

7280 Sdr. Felding
Peter Olesen

lispolesen@ post.tele.dk

Ingridsvej 147 F, Lind,
7400 Herning

24 66 30 23

Henry Jeppesen

henry.jeppesen@

Niels W. Gades Vej 15,
7400 Herning

97 12 51 08

Gl. Skolevej 58

97 12 01 21

7400 Herning

23 31 12 21

Nørretanderupvej 30

97 16 18 32

7400 Herning

23 38 80 90

Østervænget 81

97 47 60 85

Hodsager, 7490 Aulum

61 35 83 54

Gormsvej 23 st.

30 29 57 82

youmail.dk
Bodil Markmøller

Mads Videbæk

Hans-Ejner Juulsen

Svend Erik Jensen

markmoller@mail.dk

Lisbyvidebaek@hotmail.com

Juulsen@os.dk

jengormst@gmai.com

7400 Herning
Birde Honoré
Lindholm

Preben.lindholm@mail.dk

Hanne Østergaard

Hanneh.niels@mail.dk

Tranekærvej 26

97 12 45 50

7400 Herning

23 67 76 75

Skivevej 39

97 14 12 91

7451 Sunds

51 41 06 49
21 11 77 66

Henning Mikkelsen

Ruth Nørgaard

henningmikkelsen@live.dk

RNM@mail.dk

Torstedvej 12

97 38 60 29

6973 Ørnhøj

40 18 60 29

Ollingvej 37 B

40 72 82 51

6933 Kibæk
Jens Henry Jensen

Niels Hedegaard

Jens.henry@mail.tele.dk

Krogen5@email.dk

Vester Allé 29

97 11 85 51

7400 Herning

21 74 85 51

Krogen 5

97 12 48 32

7400 Herning

41 10 48 32

Hvad laver vi?
Ældrerådet skal høres i alle sager, der kan få betydning for ældres hverdag,
inden de behandles politisk.
Byggeri af plejeboliger, kvalitetsstandarder for hjemmehjælp og genoptræning
og kommunens budget er blot nogle af de emner, hvor Ældrerådet skal
høres.

Ældrerådet kan også selv tage sager op til drøftelse.

Ældrerådet er repræsenteret i de 4 seniorråd, som kommunen består af. De 4
seniorråd dækker hvert et geografisk område, som kommunen er inddelt i,
når afdelingen Sundhed og Ældre betjener borgerne.

Opgaver vi er lykkedes med – set med formandens
øjne:
Jeg bliver af og til spurgt, om hvilken betydning Ældrerådet har for ældre i
Herning Kommune
Det er mit indtryk, at politikerne lytter til, hvad vi siger. Det er svært at få dem
til at ændre en beslutning, men er vore argumenter gode nok og økonomisk
forsvarlige, så kan det lade sig gøre.

Projekter, hvor vi gjorde en forskel
Ældrerådets medlemmer deltager f.eks. i forskellige arbejdsgrupper. Vi havde
en repræsentant med i byggeudvalget, da Lind Plejecenter blev bygget. Vi
havde her stor indflydelse på udformningen af byggeriet og indretningen af
fællesarealer og udestue.
Vi har haft indflydelse på indkøb af intelligente toiletter og halvautomatiske
senge på plejecentrene, så beboerne selv kan stå ud af sengene og klare et
toilet besøg uden at vente på hjælp fra en medarbejder.
På rådets foranledning blev ”Pædagogiske måltider” genindført. Det betyder,
at personalet på plejecentrene spiser sammen med beboerne på hjemmet.
Det var blevet fjernet for nogle år siden i en besparelsesrunde, men mange
ældre fik for lidt at spise, når de sad alene med måltidet, så det var meget
positivt, at det blev genindført
Det vil være forkert at sige, at vi har været med til at udforme det nye
supersygehus i Gødstrup, men vi har besøgt deres testafdeling og været med
til at give input til udformning af sengestuer og badeværelser.

FNs ældredag
Den 1. oktober markeres hvert år som FNs internationale ældredag. Derfor
afholder vi ”Ældrerådets Temadag”, hvor vi hvert år samler 150 borgere over
60 år til en dag med foredrag om aktuelle emner og underholdning.
Leif Jørgensen, formand

Som det ses af diagrammerne vil der fremover være en relativ kraftig tilvækst
af aldersgruppen over 75 år i Herning Kommune.

Udvikling i antal borgere over 60 år fra 2014 - 2026
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Valg til Ældrerådet
Folketinget har besluttet, at der skal være et ældreråd i hver kommune. Der
skal være direkte valg mindst hvert fjerde år, og kandidaterne skal opstille
som enkeltpersoner uden tilknytning til et politisk parti eller en forening.
Kandidaterne repræsenterer alle kommunens borgere over 60 år.

Kommunalbestyrelsen beslutter sammen med det siddende ældreråd,
hvordan valget skal holdes. I vores kommune er valget et brevstemmevalg.

Vi lytter til din mening
Det er vigtigt, at Ældrerådet har en god kontakt til kommunens plejehjem og
til foreninger, hvor ældre mødes.

Vores synspunkter får større vægt, når de repræsenterer holdninger fra et
bredt udsnit af kommunens ældre.

Vi møder gerne op i klubber og foreninger til debat om aktuelle emner, og
fortæller gerne om ældrerådsarbejdet.

Vi vil gerne høre om de emner, som du synes er vigtige for kommunens
ældre.

Vi kan kun tage os af generelle problemer, men er der noget, som efter din
mening burde være anderledes, så kontakt os. Er det et generelt problem, vil
det blive taget op på et af vore møder.

Nyttige kontakter
Hjemmehjælp/
Visitationsenheden
Bethaniagade 3B
7400 Herning
Tlf. 96 28 44 60
Telefontid:
man-tors: 8-10 + 12.30-14
fredag: 8-12

MadService Herning
Brorsonsvej 12
7400 Herning
Tlf. 96 28 59 85
Telefontid:
man-tors. 8-14 og fre 8-12
omntm@herning.dk

Hjemmesygeplejen
Kan kontaktes døgnet rundt på telefon 96 28 44 60.

Borgerservice
Torvet 5 - indgang B
7400 Herning
Tlf.: 96 28 24 00
Mandag 08.00 - 16.00

Tirsdag 08.00 - 15.00
Onsdag 08.00 - 15.00
Torsdag 08.00 - 17.00
Fredag 08.00 - 12.00
E-mail: kommunen@herning.dk

