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16. august 2016

Referat af ekstraordinært møde i Seniorrådet mandag 8. august 2016 kl.
15:30-16:30 i lokale 3607 (Bagsværdværelset)
Dagsorden
1. Godkendelse af referatet fra Seniorrådsmødet 6. juni 2016
Referatet blev godkendt.
2. Godkendelse af dagsordenen
Dagsordenen blev godkendt.
3. Gensidige korte meddelelser, som ikke kan udveksles pr. mail
Punktet blev udsat til næste møde.
4. Høringssvar om tilsyn (frist 8. aug.)
Seniorrådet vurderer, at tilsynspolitikken kunne være formuleret mere empatisk, og at Værdighedspolitikken mv. slet ikke nævnes. Beboerne er ikke med i figuren, de bør være i midten.
Beboer- og Pårørenderåd og Seniorrådet bør være inddraget meget mere. Der skal lægges vægt
på, at en del af tilsynene udføres om eftermiddagen/aftenen, så de pårørende inddrages.
I notatet står der ”Ydelser som beboerne har krav på”, men der bør også være fokus på, hvad de
har behov for og er visiteret til.
Seniorrådet finder det ejendommeligt, at leverandøren har udarbejdet kommunens politik på
området. Med denne ændring blev udkastet til høringssvaret godkendt.
Høringssvaret sendes 9. august 2016.

5. Indstilling til Seniorudvalget om valgform, økonomi og proces til Seniorrådsvalget 2017
(Deadline 8. aug.) Teamchef Susanne Dissing Birch (SDB) deltager.
Seniorrådet havde tre ændringer til indstillingen, som efterfølgende er indarbejdet:
1. Ændring af formuleringen ”i samråd med Seniorrådet” til ”i samarbejde med Seniorrådet”.
2. Tilføjelse af sætningen: Der vil være mulighed for at ikke-IT kyndige borgere kan få tilsendt en
fysisk stemmeseddel.
3. Tilføjelse af, at der er hjælp at hente fra en IT-hotline, hvis den digitale afstemning giver udfordringer.
Fremover vil Seniorrådet gerne give input, inden indstillingen færdiggøres.
Derudover havde Seniorrådet spørgsmål til tidsplanen:
Der var en diskussion om, hvorvidt perioden for information om valget, annoncering efter kandidater og promovering af selve valghandlingen er for lang, og at valget dermed bliver glemt. SDB
oplyste, at processen er planlagt til at starte en måned senere end i 2013, og at det er nødvendigt at have kandidaterne på plads inden sommerferien på grund af udarbejdelse og trykning af
materiale osv. og under hensyntagen til både at give tid til opstillingsperiode, sommerferie og
kommunalvalget.
Seniorrådet havde følgende input til kommunikationsplanen, som er under udarbejdelse:
Seniorrådet spurgte, om kandidaterne kan få hjælp til udformning af deres præsentationstekst
og CV i valgmaterialet. SDB svarede, at Forvaltningen meget gerne vil være behjælpelig, da det
skriftlige ikke skal være en hæmsko for borgere, der gerne vil stille op til Seniorrådet. Dette samt
introduktion til kandidatmodulet i det digitale afstemningssystem vil fremgå af tids- og kommunikationsplanen, som vil blive fremlagt til sparring og drøftelse på Seniorrådets møde i oktober
eller senest i november. Seniorrådet er meget velkomne til at komme med forslag, også inden
planen præsenteres, ved at kontakte Ghita Uldbæk.
Kommunikationsplanen vil bl.a. indeholde forslag om at gøre brug af lokal tv, og det er aftalt
med Ea Lykke Elsborg, at der udkommer et temanummer om Seniorrådsvalget i 60+. Det er også
aftalt, at 60+ udgivelsesdatoerne planlægges i forhold til seniorvalgets faser.
Endvidere havde Seniorrådet disse bemærkninger til konstitueringen:
Det fremgår af Seniorrådets vedtægter, at Seniorrådet skal konstituere sig senest 14 dage efter
offentliggørelsen af byrådets medlemmer, og det fremgår af Seniorrådets forretningsorden, at
det skal konstituere sig inden 14 dage efter Seniorrådsvalget.
Dette er et problem i tilfælde af, at Seniorrådet vælger en formand eller næstformand, som også
stiller op til kommunalvalget, og det efterfølgende viser sig, at denne også er valgt ind i Byrådet.
Det kan være uhensigtsmæssigt, da vedkommende i mange tilfælde vil være inhabil. Ændringen
af vedtægterne blev netop indført efter erfaringerne ved valget i 2009. Forretningsordenen vil
blive foreslået bragt i overensstemmelse med vedtægterne på det kommende Seniorrådsmøde.
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Forvaltningen er efter ønske fra Byrådet efter sidste valg gået i gang med at undersøge, hvordan
vi får kontakt til seniorer med anden etnisk baggrund end dansk, som kunne være interesseret i
at stille op som kandidater, og hvordan man kan motivere denne gruppe til i højere grad at
stemme til valget.
Seniorrådet diskuterede, hvorvidt der er andre Seniorråd, der har erfaring med denne målgruppe. Det blev aftalt at bringe dette op på Danske Ældreråds temamøde om seniorrådsvalg.
Derudover vil Seniorrådet invitere Integrationsrådet til at deltage i arbejdet.
6. Planlægning af møder
- Gladsaxedagen 27. aug. (Alle minus CH+ BP - Tovholdere IM+TO)
T-shirts er kommet, og der er styr på det praktiske. Der bliver indkøbt blomster til de to borde.
Susanne Dissing Birch er til stede om formiddagen, og Seniorrådet kan få hjælp af hende, hvis
det er nødvendigt. Deltagerne ankommer til standen klokken 11.30. Der er bestilt madkuponer
til deltagerne.
- Temamøde 20. sep. om Se og Hør (Tovholdere CH+TO)
Planerne om at holde Se og Hør den 20. september 2016 i samarbejde med Handicaprådet, er
desværre faldet til jorden. Handicaprådet har først møde 13. september 2016, hvor de har mulighed for at tage stilling til forslaget, og det er for tæt på deadline. Der var enighed om, at Se og
Hør aflyses, men afholdes på et senere tidspunkt, gerne i samarbejde med Handicaprådet. Seniorrådet tager kontakt til Handicaprådet på Gladsaxedagen og bringer den 15. november, som
egentlig var reserveret til Demensteater, i forslag.
Det fremgår af AOF’s katalog, at man også har et arrangement med Demensteater i efteråret.
Seniorrådet vil ikke bruge den samme teatergruppe som AOF. CEA går videre med arrangementet, der lægges om aftenen.
- Borgmesterens time 29. aug. (Alle)
Ved et møde i hyggeklubben, hvor CH deltog, blev der bl.a. talt om problemerne med transport
til Telefonfabrikken. Der mangler belysning på vejen og fliserne er ujævne. Det er dyrt at bruge
Flekstur, hvis man fx besøger telefonfabrikken to gange om ugen koster det 100 kr. Det bør være
muligt at få etableret en fast busforbindelse, eller gøre det muligt for borgerne at bruge deres
pensionistkort til Flekstur –en sag Seniorrådet længe har arbejdet på.
Seniorrådet diskuterede muligheden for at afholde et tema om transport og tilgængelighed i
2017, som er valgår. Der skal inviteres nogle politikere til at svare på spørgsmål i et panel, og der
skal være deltagere, der stiller kritiske spørgsmål til dem. Eventuelt kunne formanden og medlemmer af Hyggeklubben skrive til Seniorrådets postkasse angående deres oplevelser med
ujævne fortove mv. – to borgere skulle være kommet alvorligt til skade. CH vil kontakte Formanden for Hyggeklubben Judith Svensson.
- Danske Ældreråd Temadag om valg til Seniorråd 10. okt. 9-15:30 (Deltagere ???)
CEA, TO, IM, CH, BM og SF deltager fra Seniorrådet. Fra Forvaltningen deltager SDB. Ghita Uldbæk står for tilmeldingen.
7: Eventuelt
Vi mødes til Gladsaxedagen. Husk besigtigelse på Bakkegården den 25. august 2016.
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Der er nu kommet nyt lydanlæg på Kildegården. TO giver instruktion i brugen.
KALENDER (kun til orientering)
- Møde i NØ-Regionen 13. jun. (IM+CEA)
- Besigtigelse af Hareskovbo 14. jun. (CEA+IM+CH+SF+TO)
- Orienteringsmøde om Gladsaxedagen 16. jun. (TO+IM)
- Seniorrådsmøde 22. aug. (Alle)
- Besigtigelse på Bakkegården 25. aug. (Alle) i
- Redaktionsmøde 60+ 25. aug. (Alle)
- Danske Ældreråd Formands- og Næstformandsmøde 29. aug. (CEA+IM)
- Regionsældrerådsmøde 1. sep. (TO+CEA)
- Fællesmøde med Beboer- og Pårørenderådene 5. sep. (IM)
- Seniorrådsmøde 12. sep. (Alle)
- Møde i NØ-Regionen 15. sep. (IM+CEA)
- Borgermøde om Sundhedshus 21. sep. (Alle)
- Møde med overtandlæge Liselotte Harild og projektleder Kamilla Skovholm Aybar om implementering af undervisningsprogrammet for mund- og tandhygiejne 7. okt. (CEA+CH+IM)
- Seniorrådsmøde 10. okt. 16:00-18:30 (Alle)
- Deadline for artikler til 60+ 19. okt. (CEA)
- Internt seminar på Højgård 31. okt. (Alle)
- Fællesmøde med Beboer- og Pårørenderådene 14. nov. (IM)
- Evt. temamøde 15. nov. (Alle)
- Seniorrådsmøde 21. nov. (Alle)
- Regionsældrerådsmøde 25. nov. (TO+CEA)
- Møde i NØ-Regionen 29. nov. (IM+CEA)
- Seniorrådsmøde 12. dec. (Alle)
ARBEJDSGRUPPER:
Borgerservice: CEA+IM
Budget: CEA+BM
Foreninger: CH+BP
Gladsaxedagen: IM+TO
Mad: SF+TO
Presse og 60+: BP+CH+BM
Seniorcentre og hjemmepleje: TO+CH
Sundhed og forebyggelse: IM+BP
Trafik: SF+BP
Yngre 60+'ere og seniorboliger: BP+CH+BM
Valg 2017: CEA, IM og BP
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TEMAMØDER 2016 (Foreløbig plan):
- Demensteater 4. kvt.
EMNEIDÉER TIL TEMAMØDER:
- Kommunens sundhedspolitik med fokus på 60+ evt. med Trine Græse
- Hjemmehjælpen
- Ensomhed
- Døden
- Vi bliver ikke yngre - Henning Kirk / Lone Kühlmann
- Demens og dens konsekvenser
- Dialogmøde med 60+'ere i kommunen
- Fremtiden for Senior-Gladsaxe (oplæg fra CH+BP+BM om de unge 60+ere)
-Transport og tilgængelighed

Referent: Ghita Uldbæk
Dirigent: Sussi Frølich

Med venlig hilsen

På vegne af Seniorrådet
Formand Carl-Erik Andersen
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