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Referat af Seniorrådets møde mandag 2. januar 2017 kl. 15:30-18:30
Ad 1. Valgbestyrelsesmøde
Der udarbejdes særskilt beslutningslog af valgbestyrelsesmødet.
Ad 2. Godkendelse af referaterne fra seniorrådsmøderne 5. og 12. dec.
Referaterne blev godkendt.
Ad 3. Godkendelse af dagsordenen
Dagsordenen blev godkendt.
Ad 4. Gensidige korte meddelelser, som ikke kan udveksles pr. mail
Udgiften til demensforestillingen blev lavere end budgetteret. Forvaltningen har oplyst, at det
resterende tilskud ikke kan overføres fra 2016 til 2017, men at der skal søge om midlerne igen.
Forvaltningen er ved at planlægge et møde for nye pensionister om, hvad de kan bruge deres
nyvundne tid til, fx. at deltage i frivilligt arbejde. Seniorrådet er interesseret i at deltage i mødet.
Beboer- og Pårørenderådet på Rosenlund ønsker, at Seniorrådet fortsat skal deltage som observatør ved møderne i 2017. IM deltager valgperioden ud.
Ad. 5. Rådets økonomi
Årets overskud er overført til budgettet for 2017.
Ad 6. Formødet med Trine Græse
Debatteres under dagsordenspunkt 7.
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7. Drøftelse af Seniorudvalgets dagsorden til dets møde 5. jan.
Seniorrådet anerkender arbejdet med at udarbejde notatet om et sundhedshus.
På nuværende tidspunkt handler det om at skabe visioner for, hvilke funktioner der kan samles
ét sted for at få tingene til at hænge bedre sammen. Det handler bla. om at skabe én
sundhedsmæssig indgang for borgerne og en styrket indgang til civilsamfundet og om, at det
skal virke inkluderende for udsatte og sårbare grupper.
Man vil gerne have praktiserende læger i sundhedshuset for at skabe sammenhængskraft. Intentionen er, at borgerne kommer i Sundhedshuset af en konkret årsag, men opdager, at det
også kan få hjælpe til andre problemstillinger. De steder, hvor man har sundhedshuse, har det
ikke været et problem, at nogle praktiserende læger kunne føle sig forfordelt.
Demenskoordinatorerne er ikke nævnt i notatet, men Seniorrådet går ud fra, at de hører til i
sundhedshuset.
Seniorrådet udtrykte bekymring for, om bygningerne har plads til så mange formål uden meget
store ændringer, også for økonomien.
Selvom der er et sundhedshus, skal borgerne fortsat bestille tid, og der er lang ventetid til
mange sundhedstilbud.
Der var enighed i Seniorrådet om, at en reception med meget kvalificeret personale vil være
nødvendig.
Der lægges op til et showroom for velfærdsteknologiske hjælpemidler, der kan blive voldsomt
stort, hvis det skal vise alt, hvad der findes. Der kan eventuelt indgås et samarbejde med andre
kommuner. Der bør være en visitator tilknyttet.
Det planlægges at integrere pensionistcafeen med den nye cafe, men pensionistcaféen er kun
for pensionister, og dette har indflydelse på priserne i caféen. Man skal passe på, at forholdene
i den nuværende velfungerede café ikke bliver forringet.
Det fremgår ikke af notatet, hvordan borgerne opfatter sundhedshusene andre steder i landet.
Seniorrådet afventer det videre forløb.
Seniorrådet har ingen kommentarer til Seniorudvalgets dagsorden til møde 5. jan.
Ad 8. Endeligt oplæg til debatmøde om Boformer på plejehjem
Til maj 2017 publiceres en analyse om behovet for nye plejehjemspladser fremover.
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Der er netop udarbejdet designmanualer for de eksisterende seniorcentre, som er en meget
grundig gennemgang af seniorcentrene, som bl.a. skal drøftes i Beboer- og Pårørenderådene,
og som skal danne grundlag for anvendelsen af de afsatte midler til forbedringer.
Notatet skal sendes til Seniorudvalget med henblik på diskussion på det årlige møde med udvalget.
Ad 9. Prøvespisninger
TO har fået mad fra Den Private Kok; det var kødboller med stuvet selleri. Det var et kedeligt
måltid med en ualmindelig klam broccoli. Desserten smagte godt, det var henkogt pære med
chokoladefløde. Dette skal videreformidles til Herle.
SF fik mad fra Det Danske Madhus; det var wienerschnitzel med kartofler, ærter og persillesmør. Kødet var tørt og ærterne kedelige. Kartoflerne var dog gode, og det var citronfromagen
også.
Seniorcentrenes mad er generelt ikke problematisk, men vi vil intensivere prøvespisningerne af
maden til private hjem.
Ad 10. Stof til Gladsaxe Bladet
Intet.
Ad 11. Stof til 60+
Seniorrådet vil tage antallet af numre op på det kommende redaktionsmøde. Der må ikke være
reklamer i bladet, så hvordan kan et ekstra nummer finansieres? Seniorrådet vil foreslå, at man
ikke længere køber kedelige billeder til forsiden, men i stedet beder de lokale fotoklubber bidrage med nogle mere interessante billeder.
I augustnummeret skal være en artikel om offentlig trafik og tilgængelighed. Seniorrådet har et
temamøde om emnet i august.
CH udarbejder et forslag til artikler i marts nummeret i forbindelse med Seniorrådsvalget.
Ad 12. Referater og evaluering af møder
Intet.
Ad 13. Planlægning af møder
- Status på reservationer til tema- og valgmøder på Kildegården.
Valgmøderne og temamøderne er booket og datoerne er endelige. Højgården er booket til
overdragelsesseminar i november.
- Møde med Trafik- og Teknikudvalget 6. feb.
Der fremsendes følgende diskussionsemner til mødet:
-- Status på den manglende transportforbindelse til Telefonfabrikken.
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-- Er det undersøgt om de nye "kommunebusser" kan anvendes her i kommunen. til erstatning
for store busser uden for myldretiden?
-- Status på gratis kørsel med Flextur for pensionister med periodekort.
-- Den manglende orienteringsvejtavle på Buddinge Torv efter påkørsel giver problemer for
ikke stedkendte bilister.
-- Der har været to ulykker ved Søborg Hovedgade med dødelig udgang. Er der tilstrækkelig
kontrol med afmærkningen ved vejarbejde?
-- Der er ønske om en fodgængerovergang på Søborg Hovedgade ud for Træningscenter Gladsaxe, da ældre borgere har svært ved at komme over gaden i den stærke trafik
-- Handicapparkeringspladserne i parkeringskældrene under Irma og Kvickly har for lave lofter
til høje handicapbusser. Kan der stilles ændrede krav ved nybyggeri?
-- Status på knækkede fliser.
-- Vedligeholdelse af vejbump?
- Temamøder 2017
Afvikles som planlagt.
Ad 14. Opfølgning
- Telefonkontakt til foreningerne
Intet.
Ad 15. Eventuelt
B.T. har bragt en artikel om forholdene på Rosenlund. Beboer- og Pårørenderådet har tidligere været inde i sagen. Fremstillingen i avisen kan dog godt give anledning til, at man spørger
ind til det. CEA kontakter Herle angående politik for personlig hygiejne og bleer.
Der er snart umuligt at placere dagligvarebutikker uden for hovedgaderne, og det går ud over
de ældre. Kommuneplanen bør fortsat give mulighed herfor, men mulighederne fjernes efter
pres fra ressourcestærke yngre beboergrupper. Vi drøfter sagen på det næste møde med borgmesteren.
Formanden havde skrevet til Borgmesteren angående beslutningsreferater. Proceduren er, at
der, bortset fra hastesager, skal ske en afstemning med resten af Rådet forinden.
Der er divergerende oplysninger om muligheder for genoptræning på hjemmesiden i forhold
til indsatskataloget. BM kontakter forvaltningen.
KALENDER (kun til orientering)
- Seniorrådsmøde 6. feb. (Alle)
- Møde med Trafik- og Teknikudvalget 6. feb. (Alle)
- Temadag i Danske Ældreråd 27. feb. (ALLE)
- Valg til bestyrelsen i Danske Ældreråd 27. feb.(?)
- Møde med overtandlæge Liselotte Harild og projektleder Kamilla Skovholm Aybar om implementering af undervisningsprogrammet for mund- og tandhygiejne (mødet er udsat til foråret) (CEA+CH+IM)
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- Seniorrådsmøde 6. mar. (Alle)
- Temamøde Se & Hør 29. mar. (Alle)
- Seniorrådsmøde 3. apr. (Alle)
- Valgorienteringsmøde 18. apr. (Alle)
- Repræsentantskabsmøde i Danske Ældreråd på Nyborg Strand 24. apr. (?)
- Konference i Danske Ældreråd på Nyborg Strand 25. apr. (?)
- Valgorienteringsmøde 26. apr. (Alle)
- Internt seminar på Højgård 27. apr. (Alle)
- Seniorrådsmøde 2. maj (Alle)
- Seniorrådsmøde 6. jun. (Alle)
- Seniorrådsmøde 14. aug. (Alle)
- Gladsaxedagen 26. aug. (Alle)
- Seniorrådsmøde 11. sep. (Alle)
- Valgpræsentationsmøde 19. sep. (Alle)
- Valgpræsentationsmøde 25. sep. (Alle)
- Seniorrådsmøde 9. okt. (Alle)
- Valgbestyrelsesmøde 27. okt. (Alle)
- Seniorrådsmøde 13. nov. (Alle)
- Seminar på Højgård for det nye Seniorråd 30. nov.
- Konstituerende møde for det nye Seniorråd 5. dec.
- Seniorrådsmøde 11. 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 TO
TEMAMØDER 2017 (Foreløbig plan):
”Se og Hør” 29. mar.
Trafik og tilgængelighed maj
Betalt oplægsholder fx. ”Vi bliver ikke yngre” sep.
Visitation og forebyggende hjemmebesøg okt.

J. nr. 27.69.40P35
Sag: 2016/04016 001

5

EMNEIDÉER TIL TEMAMØDER:
- Workshop for seniorforeninger
- Livet i den tredje alder
- Døden
- Kommunens sundhedspolitik med fokus på 60+ evt. med Trine Græse
- Hjemmehjælpen
- Ensomhed
- 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 Seniorrådets vegne

Formand Carl-Erik Andersen
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