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Referat af Seniorrådets møde 3. april 2017
Ad 1.Valgbestyrelsesmøde
Valglog forefindes separat.
Ad 2. Godkendelse af referat fra Seniorrådsmødet 6. mar.
TO blev valgt som dirigent.
Referatet blev godkendt.
Ad 3. Godkendelse af dagsordenen
Dagsordenen blev godkendt med følgende bemærkning: Møder i Beboer-og Pårørenderådet
på Rosenlund afholdes 3. maj, 12. jun., 18. sep. og 18. dec. Der afholdes ikke møde 16. okt.
Ad 4. Gensidige korte meddelelser, som ikke kan udveksles pr. mail
Lis Christiansen, Senioridræt, har jubilæum, og TO og BM er inviteret. Seniorrådet giver et gavekort (ansvarlig TO).
CH oplyste, at hun ikke genopstiller til Seniorrådet. Seniorrådet beklagede dette.
Ad 5. Rådets økonomi (vedhæftet)
Økonomioversigten blev godkendt.
Ad 6. Formødet med Trine Græse (CEA)
Dagsordenen til Seniorudvalgets møde var kort, så der var ikke meget at tale om denne gang.
Formen og tidspunktet for formøderne behandles på Seniorrådets kommende seminar.
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Ad 7. Drøftelse af Seniorudvalgets dagsorden til dets møde 6. apr.
Det er en målsætning i kommunestrategien, at færre borgere har behov for hjemmehjælp.
Man må passe på, at budgettet ikke prioriteres fremfor borgernes behov. Antallet af ældre stiger, så det kan have stor betydning for de ældre.
Det er også en målsætning, at flere borgere skal have et socialt netværk. Færre skal være uønsket alene, og der skal være fora, hvor seniorer kan møde andre. Men man vil ikke bevilge ekstra kørsel til fritidsaktiviteter. Pensionister, der bor i egen bolig, kan have svært ved at afsætte
penge til kørsel med flekstur. Der er et misforhold mellem mål og muligheder.
Kvalitetsstandarderne: De er rettet mod borgere i egen bolig og beboere på plejehjem, men
det er svært at finde beboerne på plejehjem i teksten. Forvaltningen bør skrive i indledningen,
at kvalitetsstandarderne dækker over alle borgere. Dette skal påpeges, når Seniorrådet får kvalitetsstandarderne til høring i november. Der er ikke henvisninger til bilaget om handleplan for
demens.
Seniorrådet fremsender ikke bemærkninger til Seniorudvalgets dagsorden til dets møde 5. apr.
Ad 8. Godkendelsesprocessen (60+ mv.)
Seniorrådet har frist til 16. maj til det kommende nummer af 60+. Hvilke artikler skal i bladet
og hvilken godkendelsesprocedure skal anvendes? BM og CH bliver interviewet i dette nummer
om Seniorrådets arbejde og -valg. Redaktionsgruppen skal orientere resten af Seniorrådet
bedre, og Seniorrådet skal være opmærksom på, at indleveret materiale bliver efterredigeret
af 60+. Fristen bliver torsdag 11. maj, så resten af Seniorrådet har frist til den 15. maj til at
komme med bemærkninger.
Ad 9. Udbringning af mad fra pensionistcaféerne
Der har været bragt et læserbrev i Gladsaxebladet om, at borgerne ikke kan få udbragt mad fra
pensionistcaféerne, når kommunen er leverandør af hjemmehjælp. Den tidligere private leverandør hentede - imod reglerne - i nogle tilfælde mad til borgere på pensionistcaféen. Der kan
være nogle praktiske og kapacitetsmæssige problemer med at indføre en afhentningsordning,
fordi alle borgere så skal have denne mulighed. En ordning kunne være attraktiv, da kvaliteten
af maden på seniorcentrene er langt overstiger, hvad Det Danske Madhus kan præstere. CEA
vil undersøge, om hjemmeplejen i andre kommuner afhenter mad fra pensionistcaféerne.
TO og SF skal besøge Det Danske Madhus for at få fremvist køkkenet og tale om maden mv.
Ad 10. Prøvespisninger (SF+TO)
Der har ikke været afholdt prøvespisninger siden sidst.
Ad 11. Stof til Gladsaxe Bladet
Gladsaxe Bladet bringer et indlæg om temamødet ”Syn og hørelse”.
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Ad 12. Stof til 60+
Er planlagt.
Ad 13.Referater og evaluering af møder
- Møde i NØ-Regionen 7. feb. (CEA+TO)
Der blev valgt en repræsentant til Danske Ældreråds bestyrelse fra Nordregionen; man kunne
ikke samles om én kandidat fra NØ-regionen.
- Regionsældrerådsmøde 15. feb. (CEA+TO)
Det sammenhængende patientforløb debatteredes på mødet. Der blev også afholdt generalforsamling.
- Fællesmøde for Beboer- og Pårørenderåd 23. feb. (IM)
Udsat.
- Temadag i Danske Ældreråd om Tilsyn 27. feb. (IM, CH, SF og CEA)
Denne temadag var interessant. Dorte Neergård fortalte om tilsyn i Hjemmeplejen og i akutfunktioner, altså borgere, der er udskrevet fra hospitaler og bosteder. I mange kommuner deltager Seniorrådet i Beboer- og Pårørenderådene i tilsynene. Nogle Seniorråd afholder deres
møder på Seniorcentrene. Københavns Kommune havde fået en ny ældrechef. Hun virkede
meget kompetent og imødekommende.
- Valg til Danske Ældreråds bestyrelse 27. feb. (IM og CEA)
Se ovenfor.
- Møde i Beboer- og Pårørenderådet på Møllegården 1. mar. (TO)
Der var tale om vores debut, og der bliver set frem til det næste møde.
- Møde med borgmesteren 6. mar. (Alle)
Borgmesteren lytter meget, men der kom nok ikke meget konkret ud af det. Hun påpegede, at
Seniorrådet bør møde op til høringsmøder feks. om lokalplaner med betydning for placering af
dagligvarebutikker. Seniorrådet vil diskutere dette på det kommende seminar.
- Møde med Trafik- og Teknikudvalget 6. mar. (Alle)
Den store nyhed var den nye app, så man kan tage billeder af huller og ujævnheder i fortove
mv. Der er intet sket med hensyn til transport til Telefonfabrikken. Vi mener at have en aftale
om, at vort ønske om en fodgængerovergang ved Kildegården skulle behandles på det næste
møde i Trafikudvalget, men det er ikke sket.
- Møde med Seniorudvalget 9. mar. (Alle minus BM)
Det var et meget tilfredsstillende møde med arbejde i grupper. Det ser ud til, at vi har fundet
den helt rigtige mødeform.
- Møde i Beboer- og Pårørenderådet på Rosenlund 13. mar. (IM)
Udsat.
-Handicaprådets dialogmøde "Ulighed i Sundhed" 22. mar. (IM+CEA)
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Det var et rigtig godt arrangement. Der kom 120 mennesker og TV lægen var imponerende. Seniorrådet har inviteret kommunens nye sundhedschef Steen Rank Petersen, der havde et indlæg, til seminaret.
- Generalforsamling i Hospiceforeningen 27. mar. (IM+SF)
Udsat.
- Temamøde Se & Hør 29. mar. (Alle minus IM - tovholdere CH+TO)
Der kom 50 personer. Der var desværre tekniske problemer igen, og arrangementet blev et
kvarter forsinket. Oplægsholderne skal fremover bedes om at komme i god tid for at afprøve
teknikken. TO tager endnu en gang kontakt til Kildegården om denne. Der var nogle gode oplæg, og oplægsholderen fra Dansk Blindesamfund var blændende god. Der var simultanskrivning og kvaliteten var fremragende. Det var en stor succes.
Ad 14. Planlægning af møder
- Internt seminar på Højgård 27. apr. (Alle)
Den fremsendte dagsorden blev godkendt.
Sundhedschef Steen Rank Pedersen er inviteret til sidst på dagen.
- Temamøder 2017 (Alle)
Der skal arbejdes med temaet Trafik og tilgængelighed med CH og SF som tovholdere til et
møde i maj eller første halvdel af juni:
Emnerne kunne være:
Flekstur og rejsekortet (Movia).
Ole Skrald Rasmussen kunne inviteres til fortælle om de kommende trafikforhold i Gladsaxe og
transport til Telefonfabrikken, herunder planen for cykelstier og renovering af fortove, og han
kan reklamere for app’en, hvor borgere kan anmelde knækkede fliser mv.
Cyklistforbundet kunne inviteres (cykelstier mv.)
Ad 15. Eventuelt
Intet.
KALENDER (kun til orientering)
- Valgorienteringsmøde 18. apr. (Alle).
- Redaktionsmøde 60+ 20. apr. (CH+BP+BM)
- Repræsentantskabsmøde i Danske Ældreråd 24. apr. (CEA,IM,SF)
- Konference i Danske Ældreråd 25. apr. (CEA,IM,SF)
- Valgorienteringsmøde 26. apr. (Alle)
- Internt seminar på Højgård 27. apr. (Alle)
- Seniorrådsmøde 2. maj (Alle)
- 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)
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- Møde i Beboer- og Pårørenderådet på Rosenlund 12. jun. (IM)
- 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)
- 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.
- 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 eller jun.
Betalt oplægsholder fx. ”Vi bliver ikke yngre” sep.
Visitation og forebyggende hjemmebesøg okt.
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EMNEIDÉER TIL TEMAMØDER:
Tilbud om foredrag af
1) Peter Møller: Fra kræftsyg til ekstremidræt (evt. sep.)
2) Hanne Faldborg: Den 3. alder, gør den til livets bedste
- 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)

Med venlig hilsen

På vegne af Seniorrådet
Formand Carl-Erik Andersen

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

6

