Regionsældreråd

Hovedstaden	
  

	
  
	
  
	
  
Forretningsudvalgsmøde
tirsdag den 2. juni 2015
kl. 10.00 -12.00
i
Fælleslokalet, Strandgade 90 (kld)
Christianshavn
Deltagere:	
  	
  Bente	
  Clausen,	
  Hanne	
  Vedersø,	
  Inge	
  Jacobsen,	
  Poul	
  Ancher	
  Hansen,	
  Sonja	
  Minor	
  Hansen,	
  	
  
Bent	
  Johansen.	
  
Afbud:	
  Axel	
  Mossin.	
  
	
  
Dagsorden
01.
Godkendelse af dagsorden
02.
Siden sidst ved Bent
•
•

Møde med Danske Regioners formand
Paneldebat om HOPP 2020 ds. 21.4.15

03.
Regionældrerådsmødet, torsdag den 18.juni 2015
på Regionsgården.
Bemærkninger:
Per Seerup fra Regionsrådet har givet tilsagn om at indlede
til en drøftelse af arbejdet i Patientinddragelsesudvalget,
samt muligheder for indflydelse fra eksempelvis
Regionsældrerådet.
Formanden for DÆ er desværre forhindret i at deltage, så der
skal findes en ny dirigent til mødet om bl. a.
vedtægtsændringer.

04.
Valg af kandidat til observatørposten i DÆ´s
bestyrelse.
05.
Nyt fra PIU og ”Siddende patienttransport”
Bilag:
•
•
•
•

Praksisplan for Fysioterapi.
Udtalelse om Forslag til Hospitalsplan 2020
Referat af PIU-møde 4. maj 2015
Referat af møde mellem DÆ og PUI.

06.
Hjemmeside
07.
Forretningsorden
Bilag:
Gældende forretningsorden

Beslutning
Der tilføjes et punkt om vedtægterne
Til efterretning.
FU godkendte formandens initiativ med udsendelse
af nyhedsbreve.
Regionsældrerådsmødet, torsdag den 18. juni 2015
må aflyses p.g.a. folketingsvalget.
Formændene for de lokale ældre-/seniorråd
underrettes via mail om aflysningen.

Bent Johansen blev valgt.
Bente Clausen refererede møderne og
beslutningerne i PIU.
Fremover sendes referater og andre beslutninger fra
henholdsvis PIU og udvalget vedrørende siddende
patienttransport til de lokale formænd via
formanden, gælder ikke interne sager i FU eller
referater m.v., der ikke skal ud til alle 29 ældreråd.
Revisoren har indvilget i at forestå udarbejdelsen af
en hjemmeside.
Forslaget til forretningsorden blev gennemgået og
rettet til.
Det reviderede forslag udsendes til endelig
godkendelse i FU på mødet den 3. september 2015.
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08.
Arrangementer i efteråret 2015

09.
Forslaget til nye vedtægter.

Næste FU møde afholdes i Gentofte torsdag den 3.
september 2015 kl. 10.30.
Næste Regionsældrerådsmøde afholdes torsdag
den 10. september 2015 med samme indhold, som
det aflyste junimøde. Indlederen Per Seerup har
indvilget i at deltage i mødet, torsdag den 10.9.2015,
formanden for Danske Ældreråd opfordres til at
være dirigent på mødet.
I forslaget indarbejdes de ændringer, som er
besluttet på FU-mødet den 15.april 2015. Vi bør
være opmærksomme på at datere oplæg, som
udsendes.
Det reviderede oplæg udsendes til FU så hurtigt
som muligt.

10.
Evt

Intet
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Bent	
  Johansen	
  

	
  

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

Side	
  2	
  

