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Referat af Seniorrådets møde tirsdag 2. maj 2017
Valgbestyrelsesmøde
Afbud: Herle Klifoth
Susanne Dissing Birch
Ad 1. Godkendelse af dagsordenen
Dagsordenen blev godkendt.
Ad 2. Ny aftale om procedurer for dagsordener og referater af valgbestyrelsens møder
Forslaget om at valgdagsordener og –referater indgår i Seniorrådets dagsordener og referater
fremover blev godkendt. Der udarbejdes et referat af de foregående valgmøder, der kan lægges på hjemmesiden.
Ad 3. Godkendelse af valgpakkens indhold
Godkendt.
Ad 4. Kort status på orienteringsmøderne i april om opstilling til Seniorrådet
Der mødte 7 deltagere op til det første møde og 5 anden gang.
Ad 5. Planlægning af opstillermødet 12. juni 2017
Programmet blev godkendt. Relevante slides og kandidatbeskrivelserne fra 2013 skal uddeles
på opstillermødet og skal lægges på hjemmesiden. GU og IM planlægger dagen.
Ad 6. Status på planlægning af orienteringsmøder for ikke-etniske danskere
GU orienterede om, at der stadig arbejdes på at finde en dato for et møde med den pakistanske gruppe i Høje Gladsaxe, som en medarbejder fra Forebyggelsescentret har kontakt til.
Der mangler fortsat en reel kontakt til målgruppen i Værebro Park, men lederen af Værebro
Park Sekretariatet har foreslået et fælles møde for alle beboere i Værebro Park.
J. nr. 27.69.40P35
Sag: 2016/04016 001
Seniorrådet er et folkevalgt, partiuafhængigt, selvstændigt råd, der varetager ældres interesser i kommunen.

CEA har haft kontakt til Seniorrådet i Ishøj, der afholder valg i øjeblikket. Der er ikke sat aktiviteter i gang eller afholdt særskilte møder for ikke-etniske danskere i denne kommune med
mange etniciteter.
Ad 7. Eventuelt
GU orienterede om at kandidatmodulet bliver tilgængeligt for opstilling 3. maj.
Ad 8. Valglogbog underskrives
Valgloggen fremgår fremover af referatet og godkendes pr. mail.

Seniorrådets ordinære møde 2. maj 2017
Ad 2. Godkendelse af referat fra Seniorrådsmødet 3. apr.
IM var også inviteret til Lis Christiansens (Senioridræt) jubilæum, men kunne ikke deltage, fordi
hun var på Nyborg Strand. Lis Christiansen fik et gavekort til Matas overrakt af TO på rådets
vegne.
Ad 3. Godkendelse af dagsordenen
Dagsordenen blev godkendt.
Ad 4. Gensidige korte meddelelser, som ikke kan udveksles pr. mail
SF har været i dialog med en borger, der har henvendt sig angående Madhusets levering af
mad på tidspunkter, som ikke er aftalt. Madhuset har oplyst, at de altid sender besked ud, når
der er ændringer i leveringen, og at det må være en fejl, at dette ikke er sket i det konkrete tilfælde. Rådet foretager sig ikke yderligere.
IM har fået en henvendelse om vasketøj med for meget tøj til én pose. Man betaler pr. pose
- også selv om man ikke fylder poserne op. Man skal starte en maskine, uanset om der er meget eller lidt tøj i posen, da man ikke kan blande tøjet med andres. IM vil undersøge reglerne for vasketøj med Herle Klifoth.
Der er problemer med flekstur. Nogle borgere har opdaget, at prisen er steget til det dobbelte,
og de skulle også betale fuld pris for ledsageren, hvilket ikke har været tilfældet tidligere. Handicaprådet har oplyst, at de vil undersøge nærmere om, hvordan Movia orienterer om prisændringer mv. Denne problematik tages op igen på temamødet 15. juni ”Kører bussen for dig?”
SF har fået en henvendelse fra en borger, der blev opereret 11. april og som først kan komme
til genoptræning 19. maj. Nu må han selv betale for sin genoptræning. Det er ikke rimeligt.
SF har hørt ved en Candle Light Dinner, at demensklubberne (daghjem) nu lukker tidligere. Der
er også skåret på personalet. Seniorrådet vil bede Ledende visitator Grethe Klarskov Simonsen,
om at fortælle om demensklubberne på næste møde. Fokus er hjemmeboende demente i
kommunen, set fra visitatorvinkel. CEA aftaler møde med hende.
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Ad 5. Rådets økonomi
Godkendt.
Ad 6. Formødet med Trine Græse (CEA+IM)
Bemærkninger under drøftelse af punkt 7. Seniorudvalgets dagsorden.
Ad 7. Drøftelse af Seniorudvalgets dagsorden til dets møde 4. maj
Seniorrådet vil fremover bestræbe sig på at være bedre til at følge op på forespørgsler til Trine
Græse og Seniorudvalget. Derfor skal forløbet af henvendelser til SEU fremover sættes på
dagsordenen på det efterfølgende rådsmøde.
Klippekortordningen til beboerne på seniorcentrene er godkendt, således at ordningen kan anvendes til grupper af beboere, ikke kun til enkeltpersoner. Seniorrådet vil være opmærksom
på, om personalet opnormeres i den forbindelse. Der skal følges op på dette bl.a. ved at spørge
lederne på seniorcentrene på Beboer- og Pårørenderådsmøderne, og tage emnet op på fællesmødet for Beboer- og Pårørenderådene. Der bør sendes brev til alle beboere. Seniorrådet vil
bede Herle Klifoth om et månedligt regnskab for anvendelsen af klippekortet. CEA er ansvarlig.
Ledsageordningen. Der er ingen logik i reglerne, men de stive statslige regler er der desværre ikke noget at gøre ved. Borgerne skal søge, inden de fylder 65.
Til budgetopfølgningen var der mindre tekniske ændringer.
Kommunen sælger plejehjemspladser til andre kommuner. CEA og IM har spurgt om vi kan
nægte at modtage borgere fra andre kommuner, hvis vi selv får behov for pladserne, således at
der er mulighed for en buffer. Det tager fem år at bygge et seniorcenter, så der skal holdes øje
med prognoserne. Det er positivt, at der afsættes et areal til udbygning på et af seniorcentrene. Der udarbejdes en prognose igen om to år.
KKR (som betyder Det kommunale Kontaktråd - endnu en gang en forkortelse, som ikke bliver
oversat i forvaltningens mødeoplæg) oplyser om mål for sundhed. Akutfunktionen eksisterer
allerede, men det er et spørgsmål, om man vil lave dette sammen med nabokommunerne.
Gladsaxe har allerede akutsygeplejersker.
Analyse af behovet for pleje- og ældreboliger. Seniorrådet vil fortsat spørge ind til antallet af
plejehjemspladser og til prognoser. Seniorrådet skal følge med i forskningsresultaterne, bl.a. i
forhold til det Seniorrådet fik præsenteret på Nyborg Strand. Seniorrådet vil holde øje med
forskningscentrene ved fx at abonnere på nyhedsbreve. Seniorrådet vil læse analysen meget
grundigt. Det er usædvanligt, at kommunen ikke har bygget pleje- og ældreboliger de seneste
10 år. Mange andre kommuner er bagud. Midlerne til et fremtidigt sundhedshus vil måske
være givet bedre ud, hvis de blev anvendt til at bygge demensvenlige seniorcentre, men Rådet
venter og ser argumenterne i det kommende oplæg til et sundhedshus.
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Seniorrådet vil udarbejde en opfølgningsliste overfor udvalget med ovennævnte og andre
punkter, hvor Seniorrådet ikke mener, at der er sket nok. Seniorrådet følger op i forbindelse
med referatet, som drøftes på næste Seniorrådsmøde ”opfølgning over for Seniorudvalget”.
Seniorrådet sender ikke kommentarer til SEUs dagsorden denne gang.
Ad 8. Prøvespisninger (SF+TO)
Dette emne blev drøftet indgående på Seniorrådets temamøde på Højgård.
Ad 9. Stof til Gladsaxe Bladet
Det overvejes at skrive kort om emner efter hvert redaktionsmøde i 60+. Fakta skal være i orden, når vi sætter noget i bladet. Der bør skrives en artikel i Gladsaxebladet om Beboer- og Pårørenderådene og om klippekortordningen mv. Indfaldsvinklen skal være Seniorrådets arbejde.
Ad 10. Stof til 60+
Valg mv. Der kommer også to artikler i 60+ om trafik og ældremilliarden, herunder klippekortordningen.
Ad 11. Referater og evaluering af møder
- Fællesmøde for Beboer- og Pårørenderåd 23. feb. (IM)
Der kommer nye deltagere hver gang, og det går der meget tid med på møderne. Designmanualen blev gennemgået, og hjemmesiderne blev der set på igen ift. hvad plejecentrene i kommunen kan byde på. Det kniber med opdateringen af bladene. Formanden for Bruger- og Pårørenderådet på Møllegården Ebbe Christensen har skabt et rigtigt godt samarbejde med personalet og gør et stort stykke frivilligt arbejde. En ny pårørende på Bakkegården var meget tilfreds med modtagelsen af hendes far.
- Møde i Beboer- og Pårørenderådet på Rosenlund 13. mar. (IM)
- Generalforsamling i Hospiceforeningen 27. mar. (IM)
Hospice Søndergård ligger i Måløv og samarbejder med Sct. Lukasstiftelsen. En sygeplejerske
fra det udgående team under hospicet holdt et spændende oplæg. Der er ikke venteliste
til en hospiceplads, da man enten kommer på hospice, eller det udgående team etablerer et
tæt samarbejde med hjemmeplejen, så man ligger ikke alene derhjemme uden hjælp. Det er
gratis at komme på hospice. Årskontingentet til Hospiceforeningen er uændret. Hospiceforeningen vil gerne have flere i støtteforeningen og flere frivillige. Undersøgelser har vist, at folk
helst vil dø på hospice. Den gennemsnitlige liggetid er 17 dage.
- Valgorienteringsmøde 18. apr. (CEA,BM,TO,CH,SF).
Omtalt på valgbestyrelsesmødet.
- Redaktionsmøde 60+ 20. apr. (CH+BP+BM)
Kommunalvalget og Seniorrådsvalget er temaer, der er også temamøde inden for Velfærdsteknologi.
- Repræsentantskabsmøde i Danske Ældreråd 24. apr. (CEA,IM,SF,BP)
Ny formand blev valgt.
- Konference i Danske Ældreråd 25. apr. (CEA,IM,SF,BP)
Der er mange gode indlæg, og CEA og IM har opfordret Trine Græse til at anbefale kommunale
medarbejdere at deltage.
- Valgorienteringsmøde 26. apr. (Alle)
Omtalt på valgbestyrelsesmødet.
- Internt seminar på Højgård 27. apr. (Alle)
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Det var et godt møde med den nye sundhedschef Steen Rank Pedersen, som er meget vidende
og imødekommende. BM udfærdiger internt referat.
Ad 12. Planlægning af møder
- Valgorienteringsmøder for ikke-etniske danskere (GU)
Omtalt på valgbestyrelsesmødet.
- Temamøde i maj/jun. om trafik (tovholdere CH+SF)
Ole Skrald Rasmussen skal fortælle om den kollektive trafik, Letbanen, tilgodeseelse af ældre
og busforbindelse til Telefonfabrikken.mv. Der mangler en tilbagemelding fra forvaltningen angående kontaktpersoner i Movia. CH rykker for denne. Temamødet afholdes 15. juni kl. 1416. Movia skal fortælle om den nye busplan, flekstur, flekstrafik og rejsekortet. CEA fortæller
om hvad Seniorrådet har gjort og forsøgt at gøre om kørsel til aktiviteter, Telefonfabrikken og
knækkede fliser mv.
Ad. 13. Eventuelt
BP og SF deltager ikke i temamødet om Velfædsteknologi 5. maj.
IM deltager ikke i Gladsaxedagen. TO og CH står for dagen. Seniorrådet skal med til orienteringsmøde om Gladsaxedagen. Flyer om kandidaterne skal være til uddeling på dagen.
IM deltager ikke i mødet med Tandplejen 26. juni.
KALENDER (kun til orientering)
- Møde i Beboer- og Pårørenderådet på Rosenlund 3. maj (IM)
- Arrangement om Velfærdsteknologi 5. maj (Alle minus BM - tovholdere CH+TO)
- Deadline 60+ 16. maj (CH+BP+BM)
- Møde i NØ-Gruppen 17. maj (CEA+IM)
- Fællesmøde for Beboer- og Pårørenderåd 19. maj (IM)
- Seniorrådsmøde 6. jun. (Alle)
- Møde i Beboer- og Pårørenderådet på Møllegården 7. jun. (TO)
- Møde i Beboer- og Pårørenderådet på Rosenlund 12. jun. (IM)
- Temamøde om Trafik 15. jun. (Alle - tovholdere CH+SF)
- Redaktionsmøde 60+ 22. jun. (CH+BP+BM)
- Møde med Tandplejen 26. jun. (CEA,IM,CH)
- Seniorrådsmøde 14. aug. (Alle)
- Deadline 60+ 15. aug. (CH+BP+BM)
- Fællesmøde for Beboer- og Pårørenderåd 21. aug. (IM)
- Gladsaxedagen 26. aug. (Alle)
- Seniorrådsmøde 11. sep. (Alle)
- Møde i NØ-Gruppen 13. sep. (CEA+IM)
- Møde i Beboer- og Pårørenderådet på Møllegården 13. sep. (TO)
- Møde i Beboer- og Pårørenderådet på Rosenlund 18. sep. (IM)
- Valgpræsentationsmøde 19. sep. (Alle)
- Valgpræsentationsmøde 25. sep. (Alle)
- Seniorrådsmøde 9. okt. (Alle)
- Møde i Beboer- og Pårørenderådet på Rosenlund 16. okt. (IM)
- Valgbestyrelsesmøde 27. okt. (Alle)
- Seniorrådsmøde 13. nov. (Alle)
- Fællesmøde for Beboer- og Pårørenderåd 16. nov. (IM)
- Seminar på Højgård for det nye Seniorråd 30. nov.
- Konstituerende møde for det nye Seniorråd 5. dec.
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- Møde i Beboer- og Pårørenderådet på Møllegården 6. dec. (TO)
- Møde i NØ-Gruppen 7. dec. (CEA+IM)
- Seniorrådsmøde 11. dec. (Alle)
- Redaktionsmøde 60+ 14. dec. (CH+BP+BM)
- Møde i Beboer- og Pårørenderådet på Rosenlund 18. dec. (IM)
- Deadline 60+ 12. jan. (CH+BP+BM)
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.
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)
Tilbud om foredrag af
1) Peter Møller: Fra kræftsyg til ekstremidræt (evt. sep.)
2) Hanne Faldborg: Den 3. alder, gør den til livets bedste
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Referent: Ghita Uldbæk (GU)
Dirigent: Sussi Frølich (SF)

Med venlig hilsen
På Seniorrådets vegne
Carl-Erik Andersen
Formand
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