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09. december 2016

Til Seniorrådets medlemmer
Referat af Seniorrådets ekstraordinære møde (valgoptaktsmøde) mandag 05. december 2016
kl. 15:30-17:30 i lokale 3607 (Bagsværdværelset)
Det blev besluttet, at Birgit Poulsen udtræder af Seniorrådets valggruppe, og at Tommy Olsen
indtræder i stedet.
Seniorrådet diskuterede, hvilke temaarrangementer de overvejer at afholde i 2017. Forslagene
var arv og testamente, kommunikation om hjemmehjælp og visitation, hvilke muligheder er
der for at få hjælp fra kommunen, hvad kan man søge hjælp til, herunder muligheder for transport til Telefonfabrikken.
Der skal afholdes aktiviteter særligt for ældre med anden etnisk baggrund end dansk i forbindelse med information om valget. Disse møder skal eventuelt kaldes orienteringsmøder, for at
skelne mellem disse og almindelige temamøder. Orienteringsmøderne skal afholdes i lokalområderne og der skal arrangeres tolkning. Seniorrådet overvejer at kontakte lokale etniske klubber mv. for at orientere om seniorrådsvalget. Det blev også diskuteret, om der skal kommunikeres på tyrkisk og urdu i 60+ og Gladsaxebladet. TO kontakter ”Pulsen” og Beboerrådgivningen i Høje Gladsaxe.
Den endelige strategi for indsatsen overfor de ældre med anden etnisk baggrund end dansk
afhænger af møde mellem Forvaltningen, Seniorrådets valggruppe og eksperter fra Høje Gladsaxe, Værebro Park og Forebyggelsescenteret som afholdes 7. december 2016.
Der skal rykkes for deadlines til 60+ i 2017 [Endelige datoer og deadlines bliver afklaret 21. december 2016]. Emner til 60+ skal på dagsordenen til Seniorrådsmødet i januar 2017.
Seniorrådet besluttede at afholde orienteringsmøder om Seniorrådets arbejde, og opfordre til
at opstille (på dansk) onsdag 19. april klokken 14.00 og onsdag 26. april klokken 19.00 på Kildegården. TO står for booking af lokaler. Der skal kommunikeres om møderne i Gladsaxebladet 4.
april 2017.
I september afholdes ”Kom og møde de opstillede kandidater” 18. september klokken 14.00
og 27. september klokken 19.00 på Kildegården. TO booker lokaler.
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Seniorrådet er et folkevalgt, partiuafhængigt, selvstændigt råd, der varetager ældres interesser i kommunen.

Det skal undersøges, om man må lægge valgbrochurer og lignende på Seniorcentrene.
På Dansk Ældreråds temamøde om Ældrerådsvalg lovede de at undersøge, hvilke regler der er
for, hvad kandidater må skrive i deres præsentationstekst fx i forhold til politisk tilhørsforhold,
da Seniorrådet er upolitisk. Seniorrådet vil rykke for svar fra Dansk Ældreråd.
Seniorrådet besluttede at afholde et seminar med overdragelsesforretning fra det gamle Seniorråd til det nye. Det skal indeholde overdragelse af uafsluttede opgaver og en beskrivelse af,
hvordan Seniorrådet arbejder. Det skal planlægges nærmere efter kandidaterne; er de nye eller gamle i Seniorrådet. Der skal også være en præsentation af forvaltningen. Hvad bruger man
et sekretariat til, afregning og regler. Seminaret afholdes 30. november 2016 klokken 10.0014.00 på Højgården. TO booker lokaler.
Ghita Uldbæk skal undersøge regler for cykeltakster.

Referent: Ghita Uldbæk
Dirigent: Sussi Frølich

Med venlig hilsen
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