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Bjarne Mogensen (BM)
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22. september 2016

Til Seniorrådets medlemmer
Referat af møde i Seniorrådet mandag 12. september 2016 kl. 15:30-18:30 i lokale 3607 (Bagsværdværelset)
1. Præsentation af Planstrategi 2016 ved byplanlægger, teamleder Pernille Dragskov Hummelmose, Byplan og Landskab
Formanden bød velkommen til Pernille Dragskov Hummelmose (PDH), som fortalte, at Planstrategi 2016 er i høring fra 05. September 2016 til 31. oktober 2016. Alle kan sende høringssvar, og man kan give sin mening til kende ved at sende en mail til byplan-dinmening@gladsaxe.dk eller læse strategien på planportalen http://gladsaxe.cowi.webhouse.dk/dk/planstrategi‐2016/ .Under hvert emne kan benyttes et af de grønne ”høring-ikoner”.
Processen samler alle høringssvar og indstiller til politikerne, hvordan der kan arbejdes videre
med planen. Derefter bliver forslaget behandlet politisk. Der er ikke lagt op til et borgermøde,
fordi der arbejdes videre med de samme områder som i den tidligere plan. I høringsfasen præsenteres planen for Det Grønne Råd, Erhvervsrådet og Seniorrådet.
Planstrategien er Byrådets strategi for den fremtidige fysiske udvikling i kommunen. Den udarbejdes hvert fjerde år og rækker 12 år frem. Planen skal indeholde oplysninger om, hvad der er
gennemført siden sidste revision af Kommuneplanen, samt en vurdering af og strategi for udviklingen. Planstrategi 2016 er også en Agenda 21-strategi, der indeholder fem punkter:
• Mindskelse af miljøbelastningen
• Fremme af bæredygtig byudvikling
• Fremme af biologisk mangfoldighed
• Inddragelse af befolkningen og erhvervslivet i det lokale Agenda 21 arbejde
• Fremme samspillet mellem beslutningerne på miljømæssige, erhvervsmæssige, trafikale,
sundhedsmæssige, sociale, uddannelsesmæssige, kulturelle og økonomiske områder
Der bliver også udarbejdet en mere handlingsorienteret Agenda 21 plan.
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Seniorrådet er et folkevalgt, partiuafhængigt, selvstændigt råd, der varetager ældres interesser i kommunen.

Planstrategien lægger sig i forlængelse af Kommunestrategien og Vækststrategien, og fungerer
som en strategisk paraply på det tekniske område f.eks. ift. trafik- og mobilitetsplan, CO2 og
Miljøplan, samt helhedsplan for byområder.
Når der tales om vækst, menes fokus på flere borgere og flere arbejdspladser i kommunen.
Vækst og velfærd, og samarbejde er de overordnede rammer for strategien. Der må samarbejdes om udfordringer på tværs af kommunerne f.eks. i forhold til infrastruktur, men også lokalt
om f.eks. bekæmpelse af bjørneklo osv.
Derudover er fire temaer i fokus i planperioden nemlig ”Gladsaxe i forandring”, ”Levende Gladsaxe”, ”Grønne Gladsaxe” og ”Klimabevidste valg”. Som tidligere nævnt er således valgt, at der
arbejdes videre med de samme emner som i seneste planstrategi. ”Levende Gladsaxe” følger
op på by- og boligpolitikken; der skal skabes flere boliger, og flere forskellige boligtyper, fx seniorbofællesskaber o.a. De almene boliger skal fremtidssikres, da disse er små i forhold til de
almene boliger i de omkringliggende kommuner.
Der skal skabes byliv ved at understøtte det liv, der allerede findes. Man må være realistisk i
forhold til, hvilket byliv man kan forvente at skabe i Gladsaxe. Der kommer mange mennesker
på Hovedbiblioteket, og Bibliotekshaven er et forsøg på at gøre livet på Hovedbiblioteket mere
synligt.
Der er udviklet en strategi for social balance i kommunen, særligt med fokus på Høje Gladsaxe
og Værebro Park, hvor der bl.a. arbejdes med et fysisk spor. Her kigges på, hvordan man kan
arbejde med en udvikling af områderne, fx sammenhængen til andre områder, højde på byggeriet, om byggeriet skal blandes med andre boligformer osv.
Kommunen er gået sammen med handelsforeningerne om at støtte by- og butikslivet. Det
overvejes at ansætte en citymanager, der mere aktivt kan gå ind og arbejde med udlejerne, når
der er tomme butikslokaler. Citymanageren kan give anbefalinger til hvilke typer af butikker,
der vil styrke området.
Kommunens arkitekturpolitik giver mulighed for, at vi tager en dialog med dem, der gerne vil
bygge, angående hvordan vi gerne vil have bygget i kommunen. Seniorrådet bemærkede, at alt
tilsyneladende bliver revet ned, og at der bliver bygget meget højt og grimt. Selvom den enkelte bygning er tilforladelig i sig selv, er området ikke nødvendigvis interessant. Der er også År
2000 pladsen, der ikke fungerer og ikke bliver brugt. Derudover vil Kommunen gerne have, at
folk cykler, men blomsterkasserne stilles op foran cykelstativerne, så de spærrer for pladserne.
PDH noterede sig disse bemærkninger.
PDH fortalte, at der er fokus på muligheder for aktivitet i hverdagen, og på hvordan man skaber byrum, der giver mulighed for bevægelse. Der tages bl.a. udgangspunkt i en analyse af
idrætsfaciliteterne i Gladsaxe.
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”Gladsaxe i forandring” handler om, at der skal udvikles en attraktiv, tæt by omkring de nye
stationer, der etableres, når letbanen kommer. Erhverv og bolig mixes, da erhverv ikke er så
svinende og støjende som tidligere. Omdannelsen af erhvervsområderne skal understøttes, ligesom kommunen understøtter de initiativer, som virksomhederne selv kommer med. Virksomhederne har ønske om at gøre området attraktivt for deres kunder. PDH oplyste, at
der kan stilles krav til materialevalg og højder, men at det er svært at svært at stille krav om
variation i byggerierne. Der arbejdes med dette hele tiden.
”Gladsaxe i forandring” handler også om mobilitet, trafik og supercykelstier, som har høj prioritet. Gladsaxe er som bekendt udnævnt til Årets Cykelkommune 2016.
”Grønne Gladsaxe” handler om at styrke en sammenhængende, grøn struktur. Det er et krav i
forbindelse med etablering af letbanen, at skal der udpeges grønne by-kiler for, at dyr og planter skal sprede sig. Områderne omkring letbanen skal være attraktive at køre igennem. Vi skal
fremme den bæredygtige natur, og gøre denne mere robust i forhold til klimaforandringer. Der
kan fx plantes grønne planter, der bedre suger vand osv. De fredede områder skal udvikles, så
de kan bruges rekreativt.
Der er fokus på klimabevidste valg, som begrænsning af CO2 udledningen og omlægning af
energiforsyningen. Det er svært at finde plads til at håndtere vandet, og man forsøger at skabe
plads på overfladen. Et eksempel er legepladsen på Gladsaxe Stadion, der kan rumme store
mængder regnvand. Planstrategien skal indeholde en strategi for Kommuneplanen, som er lagt
op til fuld revision til næste år. Der skal arbejdes med klimatilpasning og foretages en kortlægning af, hvor der kan nedsives osv.
Seniorrådet fortalte om arbejdet med at hjælpe seniorbofællesskaber på vej i kommunen. PDH
sagde, at det er planen at fastholde den samme andel almene boliger som i dag. Der er afsat
midler til almene boliger i budgettet. Som det ser ud nu, forsvinder muligheden for at stille
krav om en vis andel almene boliger ikke, i det forlig regeringen har indgået omkring en ændring af planloven. Et almennyttigt boligselskab skal have en vis størrelse for, at det er rentabelt at drive det. Seniorrådet spurgte, om boligpolitikken også ændres. PDH svarede, at den
ikke ændres i denne forbindelse, men at den måske også skal revideres på et tidspunkt, fordi
reglerne ændrer sig, og nogle dele måske bliver uaktuelle med tiden.
Seniorrådet afgiver høringssvar, jf. Eventuelt.
2. Godkendelse af referaterne fra seniorrådsmøderne 22. og 29. aug.
Referaterne blev godkendt.
3. Godkendelse af dagsordenen
Formanden har udsendt ekstra punkter til dagsordenen, punkterne 7a-g. Dagsordenen blev
godkendt.
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4. Gensidige korte meddelelser, som ikke kan udveksles pr. mail
Valgbestyrelsen er nu sammensat. Denne består af 10 medlemmer, som er de syv medlemmer
af Seniorrådet, Seniorrådets Sekretær, og to ledere fra Social-og Sundhedsforvaltningen, Chef
for Træning og Pleje Herle Klifoth, og Teamleder i Administration og Digitalisering Susanne Dissing Birch. Møder vil blive afholdt som første punkt på Seniorrådets månedsmøder, når der er
emner til behandling angående valget.
Formanden har kontaktet andre Ældre- og Seniorråd, Serdal Benli og Lone Yalcincaya fra byrådet, Jannie Møgelgaard som bl.a. står for bydelsmødrene mfl. for at få gode idéer til en valgkommunikationsindsats. Der er ikke kommet væsentligt nyt frem, og det ser ud til, at vi på
landsplan er 'frist mover.' Alle er enige om, at det bliver en vanskelig opgave.
Formanden vil herudover kontakte Integrationsrådet og netværksgruppen for indvandrere på
Telefonfabrikken (kontaktperson: Kristian Riis). Umiddelbart lægges der op til afholdelse af orienteringsmøder i Høje Gladsaxe og Værebro Park, hvor skal laves et større benarbejde for at få
størst mulig tilslutning via lokale etniske klubber og netværk.
Der kan holdes separate møder for de borgere, der ikke forstår dansk. Lone Yalcinkaja vil gerne
tolke på tyrkisk, hvis der er behov for dette. Det andet hovedsprog er urdu. De bevilgede midler kan eventuelt bruges til tolkning og nogle direkte målrettede brochurer på de to hovedsprog.
Der bliver også lavet lokalradio for personer med anden etnisk baggrund end dansk, som Seniorrådet overvejer at kontakte. http://www.kanalgladsaxe.dk/page2.html
Seniorrådet er blevet spurgt, om de politisk vil rejse muligheden for, at der kan gives tilskud til
idræts-og pensionisthold i foreninger, så borgerne ikke behøver at skifte til senioridrætten.
Gladsaxe Idrætsforening har ikke midler til at matche prisen i senioridræt. Dette er sent ude i
forhold til budget 2017, men Seniorrådet foreslår, at forslagsgiveren selv sender et brev til Byrådet. Seniorrådet er ambivalent i forhold til forslaget, fordi man kan risikere at underminere senioridrætten og bevirke forøgede administrationsudgifter.
Danske Seniorer har givet tilsagn om at komme med et indlæg på det kommende seminar på
Højgård.
5. Rådets økonomi
Der var ingen bemærkninger til økonomioversigten.
6. Formøde med Trine Græse (CEA+IM)
Mødet aflyst.
7. Drøftelse af Seniorudvalgets dagsorden til det møde 15. september
Mødet aflyst.
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7a) Høringssvar om ombygning af Rådhushallen og Borgerservice
Der var ikke yderligere bemærkninger. Høringssvaret sendes til Borgerservicechef Mark Korshøj Jensen.
7b) Forslag om ”små grupper” på Seniorcentrene
Vi undersøger, hvad der findes af forskningsresultater, der kan bekræfte, at det er godt for demente at leve i små grupper og tæt på fællesrummene. Skal seniorcentrene bygges om, må beslutningerne være evidensbaserede og fremsynede i forhold til fremtidige behov.
SFI’s analyse om velfærd viser, at hver fjerde har ikke-tilfredsstillede behov, når det kommer
til aktivitet og nærvær. Ældrekommisionens rapport siger, at beboernes værelser bør ligge tæt
på fællesrummene, da de demente har svært ved at orientere sig. Der er også behov for aktiviteter og fællesskab. Seniorrådet vil arbejde videre med at undersøge, hvilken boform der vil
være mest hensigtsmæssig.
Det blev aftalt, at alle forsøger at finde evidensbaserede oplysninger til næste møde.
Seniorrådet vil meget gerne have indflydelse på udmøntningen af de tre millioner til svage
grupper, hvis budgetforslaget bliver vedtaget af byrådet.
7c) Invitation til præsentation af transportrobot 14.11.2016
CEA, CH, TO, IM og BP deltager.
7d) invitation fra Teatergrad til ”Husker du?” - Teater for demensramte og deres pårørende 28.09.2016, herunder valg af forestilling til temamødet i 4. kvartal.
Seniorrådets medlemmer tilmelder sig individuelt. Det blev besluttet, at nogle medlemmer af
Seniorrådet overværer forestillingen, inden der tages stilling til, om denne forestilling skal vælges til temamødet. Forestillingen har fået gode anmeldelser af Alzheimerforeningen og Information.
7e) Invitation til seminar om Agiteret adfærd – når dysfunktioner i hjernen skaber problemer 11.10.16
Seniorrådet deltager ikke i arrangementet.
7f) Byrådets budgetforhandlinger (CEA)
Formanden var til stede under 1. behandlingen. Seniorrådets høringssvar indgår i budgetforhandlingerne sammen med 50 andre bilag.
En undersøgelse fra Ældresagen har konkluderet, at Gladsaxe Kommune har foretaget besparelser på ældreområdet fra 2015 til 2016 på 1.442 kr. pr. borger over 65 år. Sagen blev rejst under byrådsmødet. Link til undersøgelsen: https://www.aeldresagen.dk/presse/pressemateriale/nyheder/kommuner-sparer-paa-aeldrepleje-og-omsorg
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Trine Græse har efterfølgende forklaret, at dette ikke er udtryk for, at der er blevet et lavere
serviceniveau, eller at der er anvendt færre midler. Brugen af en ny budgetmodel har betydet,
at der blev underbudgetteret på området, og derfor er anvendt reserver til at kompensere i løbet af året. Som en konsekvens heraf, er det korrigerede budget blevet opskrevet, så det svarer til det faktiske forbrug. Årsagen er, at det er vanskeligt at åbne et budgetforlig, men det gør
ældreområdet sårbart over for fremtidige uventede merudgifter.
7g) Centerpolitik i Høje Gladsaxe
Seniorrådet har modtaget en mail om det forringede udbud af caféer, restauranter mv. i Høje
Gladsaxe og er enig i, at centeret ikke er hyggeligt. Desværre er centret nok for lille til at
trække kunder fra den øvrige del af kommunen og for stort til Høje Gladsaxe. Byrådet er også
opmærksom på problemet, og har nedsat et udvalg. Seniorrådet anbefaler, at borgeren selv
kommenterer på høringen om Planstrategi 2016.
8. Mødedatoer i 2017 (plan udsendes før mødet)
Datoerne 2/1, 6/2, 6/3, 3/4, 2/5, 6/6, 14/8, 11/9, 9/10, 13/11 og 11/12 blev vedtaget med forbehold for ændringer i Seniorudvalgets mødedatoer. Tidspunktet er fortsat 15:30-18:30.
9. Prøvespisningsordningen (SF+TO)
På Rosenlund er maden meget kedelig og uden smag. Beboer-og Pårørenderådet vil tage dette
op med kantinen. Derudover glemmer man at opdatere menuen på hjemmesiden, nogle gange
i månedsvis.
Der har været opslag i pensionistcaféen på Egegården om uheldig konsistens af stegt lever serveret den 30. august. Formanden følger op over for Centerchefen.
10. Stof til Gladsaxe Bladet
Der var ingen bemærkninger.
11. Stof til 60+
Seniorrådet har tre indlæg med i julenummeret. Temaet er lokale foreninger, klubber og aktiviteter.
12. Referater og evaluering af møder
- Besigtigelse på Bakkegården 25. aug. (CEA+SF+TO)
Det nye værksted i en separat bygning og en ny overdækket terrasse blev fremvist. De ældre
var ude i det gode vejr og nød kaffen udenfor. Bakkegården har mange gode aktiviteter.
Man har ansat en medarbejder til at arrangere udflugter, som bl.a. har taget en gruppe mandlige beboere med på fisketur. Når fårene skal klippes, hyres en professionel fåreklipper og beboerne ser på; de laver en hel lille fest ud af begivenheden. Der er fortsat larm fra motorvejen,
og Bakkegården har søgt om at få bevilget et højere støjhegn.
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- Redaktionsmøde 60+ 25. aug. (BM+CH+BP, der alle har sendt afbud)
Intet.
- Gladsaxedagen 27. aug. (Alle minus CH - Tovholdere IM+TO)
Der var besøgende i standen hele tiden, og flere end sædvanligt, så banner og de nye orange Tshirts virkede. Den religiøse nabostand spillede og sang og fyldte en del - trods forbud
mod musik i boderne. Til næste år skal Seniorrådet have sandwichskilte til plakaterne. Bassen
fra musikken på hovedscenen var for gennemtrængende.
- Formands- og Næstformandsmøde i Danske Ældreråd 29. aug. CEA+IM)
Politikerne er blevet opmærksom på, at der er en organisation, der hedder Danske Ældreråd,
og at det ikke blot Ældresagen, der varetager de ældres interesser. Danske Ældreråd har ansat
en sundhedsfaglig medarbejder, som er en uddannet sygeplejerske, og har en master oveni. Desværre er det kun Gladsaxe, Gentofte og Vallensbæk i regionen, der ikke oplever
nedskæringer på ældreområdet i øjeblikket. CEA gjorde opmærksom på den store interesse
for seniorbofællesskaber, som rådet har kanaliseret. Københavns Kommune har Ældrerådsvalg i efteråret.
- Borgmesterens time (ekstraord. Seniorrådsmøde) 29. aug. (Alle minus BP)
Det var et godt møde, borgmesteren var veloplagt, og vi kom ganske godt rundt om emnerne.
- Regionsældrerådsmøde 2. sep. (TO+CEA)
Seniorrådsformanden i Fredensborg holdt et glimrende oplæg om det sammenhængende patientforløb. Oplægget kan læses på www.regionudvikl.dk
-Møde i Gladsaxe Ældremotionsklub (TO)
Mødet indeholdt en orientering om vinterens program. TO fik vist fanen for Seniorrådet.
- Fællesmøde med Beboer- og Pårørenderådene 5. sep. (IM, CH)
Der var et pænt fremmøde på Rosenlund. Therese Monrad fra Administration og Digitalisering
fortalte sammen med den webansvarlige på Rosenlund, om revisionen af seniorcentrenes
hjemmesider. Personalet er kun med i nogle af Beboer- og Pårørenderådene; dette skal tages op på næste møde.
13. Planlægning af møder
- Danske Ældreråds konference i Vingsted om Tilgængelighed og ulighed blandt ældre borgere 9. nov. (Alle deltager minus BP og IM)
Togbilletter er bestilt.
- Evt. temamøde Se og Hør 15. nov. (Alle)
Planlægningen kan først ske efter næste kvartalsmøde i Handicaprådet. Seniorrådet går stadig
efter at afholde arrangementet 15. november.
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14. Opfølgning
- Henvendelse til Finansrådet om placering af hæveautomater (CEA)
Seniorrådet ønsker, at der så vidt muligt placeres hæveautomater i banklokalerne eller i lukkede rum, samt at der er lettere tilgængelighed for gangbesværede. De enkelte banker bestemmer selv, hvor de sætter automater op. Bankerne har møder ind imellem om dette i Finansrådet, som har lovet at tage vores henvendelse op.
- Telefonkontakt til foreningerne (CH+BP)
Seniorrådet har haft kontakt til syv klubber; der er afholdt møde med tre klubber, og der er aftaler med tre andre.
15. Eventuelt
Seniorrådet deltager i Danske Ældreråds temamøde den 10. oktober, og derfor er det ordinære Seniorrådsmøde flyttet til 16.15. Mødet slutter fortsat 18.30.
BM skriver høringssvar til Planstrategi 2016 til forelæggelse på oktobermødet. Det skal bl.a.
handle om seniorbofællesskaber og ønske om bredere cykelstier, som følge af det stigende antal cyklister.
Bakkegårdsnyt er et rigtigt flot blad, Rosenlund har også et tilsvarende blad. Ghita Uldbæk kontakter Rosenlund for at anmode om, at Seniorrådet fremover får tilsendt bladet.
KALENDER (kun til orientering)
- Møde i NØ-Regionen 15. sep. (IM+CEA)
- FN´s internationale ældredag 1. okt.: Tag kampen op imod aldersdiskrimination. (Ingen deltagelse))
- Møde med overtandlæge Liselotte Harild og projektleder Kamilla Skovholm Aybar om implementering af undervisningsprogrammet for mund- og tandhygiejne 7. okt. (CEA+CH+IM)
- Temamøde i Danske Ældreråd om Valg til Seniorråd 10. okt. (Alle minus BP)
- Seniorrådsmøde 10. okt. (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 Se og Hør 15. nov. (Alle)
- Seniorrådsmøde 21. nov. (Alle)
- Møde i NØ-Regionen 25. nov. (IM+CEA)
- Regionsældrerådsmøde 29. nov. (TO+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
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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
TEMAMØDER 2016 (Foreløbig plan):
- Demensteater 4. kvt.
EMNEIDÉER TIL TEMAMØDER:
- Trafik og tilgængelighed
- Workshop for seniorforeninger
- Livet i den tredje alder
- Døden
- Kommunens sundhedspolitik med fokus på 60+ evt. med Trine Græse
- Hjemmehjælpen
- Ensomhed
- 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)
Referent: Ghita Uldbæk
Dirigent: Sussi Frølich

Med venlig hilsen

På vegne af Seniorrådet
Formand Carl-Erik Andersen
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