Hovedstaden	
  

Regionsældreråd
	
  
	
  
	
  

Forretningsudvalgsmøde
onsdag den 15. april 2015
kl. 10.30 – 13.30
i
Ordruplund Plejecenter,
Hyldegårds Tværvej 12,
2920 Charlottenlund.
Deltagere:	
  	
  Bente	
  Clausen,	
  Hanne	
  Vedersø,	
  Inge	
  Jacobsen,	
  Poul	
  Ancher	
  Hansen,	
  Sonja	
  Minor	
  Hansen,	
  	
  
Bent	
  Johansen.	
  
	
  
Dagsorden
01.
Godkendelse af dagsorden
02.
Siden sidst ved Bent
03.
Høringssvar til ” Ændringsforslag til HOPP2020”
Bemærkninger:
Forslag er tidligere udsendt til FU og de enkelte råd.

04.
Forslag til vedtægtsændringer.
Bemærkninger:
Forslag er tidligere udsendt FU

Beslutning
Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af et
punkt: Forretningsorden.
Til efterretning
Forslaget til høringssvar blev godkendt med en
tilføjelse om, at vi i Patientinddragelsesudvalget vil
fastholde ”patienten i centrum” og ”inddragelse af
de pårørende”.
Det endelig høringssvar er vedlagt referatet.
Vedtægtsændringerne blev godkendt. Ordet
”bestyrelsen” ændres til FU i de tilfælde, hvor det
forekommer i forslaget. Der tilføjes følgende:
•
Overgangsbestemmelser.
•
Ordet ”Regioner” ændres til ”Områder”.
•
”Områderne vælger desuden en personlig
suppleant for hvert medlem.”
•
Vedrørende funktionsperiode: ” Hvis et
ældreråd har en anden funktionsperiode end
Regionsrådets foretages der nyvalg af de
pågældende ældreråds FU-medlemmer.”
(Endeligt forslag til vedtægtsændringer fremsendes
senere)

05.
Tilrettelæggelse af næste møde i
Regionsældrerådet, torsdag den 18. juni 2015.

Dagsorden:
•
•
•

Patientinddragelsesudvalgets arbejde ved
udvalgets formand.
Forslag til vedtægtsændringer.
Nyt fra Danske Ældreråd.

Formanden for Danske Ældreråd inviteres til næste
møde i Regionsældrerådet, som dirigent i punktet
om vedtægtsændringer.
06.
Nyt fra PIU og ”Siddende patienttransport”

Referaterne fra møderne i de 2 udvalg fremsendes
til FU´s medlemmer.
Spørgsmål og kommentarer til referaterne kan
fremsættes på det førstkommende møde efter
udsendelsen.

formand:	
  Bent	
  Johansen,	
  Strandgade	
  	
  82,	
  st-‐th.	
  1401	
  K,	
  tlf:	
  23846035,	
  email:	
  bentjohansen@me.com	
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07.
”Julefrokost”?

”Julefrokost” afholdes i tilknytning til FU-mødet i juni
2015.
Revisor inviteres til frokosten.

08.
Kommende FU-møder, tid og sted.
09.
Hjemmeside

Næste FU-Møde:
Tirsdag den 2. juni kl. 10.00 – 13.00 hos formanden
med efterfølgende ”julefrokost” på Færgecafeen.
Forskellige muligheder for at få kontakt med
kompetente personer undersøges.

10.
Forretningsorden
11.
Evt.

Forretningsordenen revideres på næste FU-møde.
Formanden retter henvendelse til Frederiksberg
Ældreråd vedrørende ældrerådets repræsentation i
FU.

	
  
Referat:

	
  

formand:	
  Bent	
  Johansen,	
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