
      9. april 2014 

 

 

Referat fra debatmødet med politikere og repr. fra foreninger under Frivillig Samråd 

 

Til stede – Michael Dalgaard – Demokratisk Balance og Peter Therkildsen - Venstre 

                                     

Samt – 

Lissi Liljendal Øens Dagligstue 

Poul F. Pedersen Hjerteforeningen 

Helge Friis Graabæk                      ” 

Viggo Rolighed Høreforeningen 

Arne Kristiansen             ” 

Hanne Fuglsang Scleroseforeningen 

Irene Godiksen             ” 

Kjeld Bøcker  Frivillig Samråd -  webmaster 

Charlotte Kristensen Frivilligkoordinator i Morsø kommune 

Margrethe Hansen Parkinsonforeningen 

Lis Hedegaard Hjernesagen 

Else Wraae           ” 

Inge Josefsen           ” 

Pia Mouritsen Foreningen for Førtidspensionister 

Karin Mikkelsen  Foreningen for førtidspensionister 

Berit K Jensen Hjerneskadeforeningen 

 

FU medlemmerne – Erik Fuglsang, Lass Godiksen, Alvilda Nielsen, Elly Bloch 

 

Erik Fuglsang som formand for Frivillig Samråd og ordstyrer bød velkommen til de 2 politikere 

samt de fremmødte foreningers repræsentanter. 

 

Michael Dalgaard orienterede omkring det kommunale område - 

Var glad for at salamimetoden er afskaffet, da der nu skal ligge plan for fremtiden. Oplyste at der i 

dag i Morsø kommune er 5000  +65 årige, og i 2020 forventes der at være 5600  + 65 årige. 

Der er iværksat en undersøgelse omfattende ældre borgere og også handikappede. Plejehjems 

institutioner er blevet besøgt, og Michael udtrykte håb om at få nedskrevet hvilke forventninger vi 

har til hinanden.  

De nye Retningslinjer for Frivillige foreninger på Mors, er på Socialudvalgets dagsorden 9. april. 

Nævnte også § 18 midlerne, og at en ny ansøgningsfrist til de resterende penge, vil blive 

offentliggjort snarest. 

Morsø kommune har ansøgt om penge fra Ældremilliarden, og får 4,9 mio. som bliver målrettet 

mod bl.a. ensomhed, aktivitetsfronten og fordeles i puljer. 

 

Peter Therkildsen fortsatte med det regionale område –  

Mindede om at Mors ikke mere har de store arbejdspladser, men at Mors er et godt sted at leve. 

Nævnte sundhedsundersøgelsen, og at Morsingboerne er begyndt at røre sig mere. 

”Gå i gang” har ca. 100 deltagere hver mandag formiddag. 



Nævnte sundhedsindgangen – og de praktiserende læger, der med de mange patienter de har, kan 

have vanskelighed ved at tage sig ekstra af folk, der ”har ondt i livet”.alvorlige sygdomme bliver 

behandlet, men den nære sundhed er også vigtig. 

Der er nedlagt 18 senge på Thy-Mors. Morsø kommune har 24 afklaringspladser, hvilket gør at 

Morsø er den kommune der har flest afklaringspladser i DK. 

Peter TH. prøver at koordinere det kommunale og det regionale. 

 

Derefter blev der stillet spørgsmål fra salen og nogle af svarene var – 

På Soc. udvalgsmøde besluttes en dato for hvornår der kan søges på resten af §18 midlerne.    

Peter  vil ikke stemme for nedlæggelse af Hørecenter på sygehuset i Thisted, og at Thyboerne og 

Morsingboerne er enige om at der skal vedblive at være aktiviteter i Nykøbing. 

Det er korrekt at bloktilskuddet betyder, at Morsø mister 50.000 kr. for hver borger der mistes/ 

fraflytter kommunen. 

Folkepensionen finansieres 100 % af staten. 

Udgiften til høreapparater finansieres af regionen. 

De 4,5 mio. kr. besparelse på ældre- og handikapområdet blev der spurgt til, og i den forbindelse 

blev nævnt at der tidligere er blevet omorganiseret, - og foretaget besparelser i den forbindelse. 

Der er sket ændringer i hjemmeplejen med mindre tid på transport i f.t. hjemme hos borgerne. 

Rehabiliteringen har hjulpet på hjemmepleje behovet, og – borgerne bliver ikke tilgodeset ens,  men 

efter behov. Morsø er meget opsat på at overholde reglerne i f.t. borgernes behov, ellers bliver 

kommunen straffet af staten. 

Muligheden for at komme på Hospice bliver visiteret af et udvalg, og hvor man kommer hen, 

afhænger af hvor de pårørende bor. 

Der blev udtrykt ros til den måde de 4,9 mio. kr. fra Ældremilliarderne, er besluttet – hvor de skal 

bruges. 

Lass Godiksen foreslog at i tilfælde af, at et kommende Frivilligcenter ikke skal være i Skovparken, 

så kunne det efter hans mening godt være i Strandgården eller på Sygehuset, den gamle kantine 

eller i det gamle dialysecenter, hvilket Michael  gav Lass ret i. 

Transport til og fra et af disse steder, lovede Peter og Michael vil kunne finansieres. 

Det blev pointeret at et kommende Frivilligcenter skal finansieres med 350.000 kr. fra begge parter,  

kommunen og staten. 

Nævnte i forbindelse med rehabilitering, fokuseringen på – 

den daglig praktiske hjælp og personlig pleje, 

de svageste ældre – eks. ensomhed, 

omsorgstilbud og aktivitetstilbud  

og der etableres ca. 20 stillinger. 

Michael opsummerede –   De nye retningslinjer er ok, og vedtages –   og  

Soc. Udvalget accepterer Frivillig Samråds indstilling af § 18 midlerne 

Nævnte at han har haft et møde med Paraplyen, som beklager at mødetiderne ved brug af lokalerne i 

Skovparken ikke overholdes, så Paraplyen ikke har den fornødne ro omkring deres aktiviteter, og 

han påpegede at det forventes at dette ikke sker fremover. 

Nævnte endvidere at der muligvis kunne etableres en aftale med bus firmaerne på Mors, om en pose 

penge til kørsel til - og fra et Frivilligcenter. 

Peter  slog til lyd for at ansatte på plejehjem stadig har den sociale kontakt med beboerne, og at 

denne sociale kontakt ikke skal erstattes af frivillige.   

 

Erik takkede politikerne samt de fremmødte foreningsfolk, for en god og levende aften. 

                                                                                                                       For ref. Elly Bloch   


