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Referat af Seniorrådets møde 31. januar 2018
Ad 1. Introduktion til brug af IPads v/ Therese Monrad og Olivia Norup Jantzen fra Administration og Digitalisering
Seniorrådet fik bl.a. svar på deres spørgsmål til brug af IPad.
Ad 2. Godt nytår og velkommen til Seniorrådet 2018
Formanden ønskede godt nytår og så frem til et godt og konstruktivt samarbejde i Seniorrådet.
Ad 3. Godkendelse af dagsordenen
Der var ønske fra CEA om at få følgende på dagsordenen: Gratis Flekstur til Telefonfabrikken og
sammenskrivning af høringssvar fra Seniorrådet. CEA ønskede også en diskussion af bagsiden
på 60+. Sidstnævnte blev efterfølgende udsat på grund af tidspres. Med disse tilføjelser blev
dagsordenen godkendt.
Punkterne om temamøder og interessegrupper samt Seniorrådets ageren i pressen blev efterfølgende udsat på grund af tidspres.
Ad 4. Valg af ordstyrer
BM har tilbudt sig som ordstyrer. Seniorrådet diskuterede fordele og ulemper ved dette ift. inhabilitet mv. Seniorrådets vedtægter forhindrer ikke, at næstformanden er ordstyrer. Seniorrådet besluttede, at BM er ordstyrer på møderne, hans rolle er primært at holde styr på tale rækken og fokus på emnet.
Ad 5. Præsentation af Seniorrådets medlemmer
Seniorrådets medlemmer fortalte kort om deres baggrund, kvalifikationer og motivation for at
stille op til Seniorrådet.

AV har en sygeplejefaglig baggrund og har bl.a. været leder af Hjemmeplejen i Frederiksberg
Kommune. Hun ved derfor meget om forebyggelse og hjemmepleje. Hun har i længere tid arbejdet som frivillig i Gladsaxe Kommune, hvor hun fungerer som koblingsperson for borgere,
der ikke deltager i fx frivillig træning. Koblingspersonen får borgere henvist fra faldkonsulenter,
fysioterapeuter mv. hvis de tænker, at en borger er ensom og ikke selv kommer i gang med aktiviteter.
CEA har arbejdet i kreditafdelingerne i Handelsbanken og Danske Bank og været projektchef
mv. Han havde ry for at få projekter på ret kurs igen. Han har lagt et stort arbejde i Seniorrådet
de seneste 8 år.
OJ har bl.a. arbejdet på Københavns Universitet, Teaterskolen samt i Undervisningsministeriet,
hvor han arbejdede med at redde uddannelsesinstitutioner med budgetoverskridelser. Han har
været med til at udarbejde beslutningsforslag til Folketinget og har været formand for en
landsorganisation for forældre med børn i daginstitution. Seniorrådet er vigtigt bl.a. fordi folk
bliver ældre og ældre.
HJ er uddannet kontorelev i Københavns Kommune og har efterfølgende gået på Forvaltningshøjskolen. Hun har været ansat i Socialforvaltningen og har bl.a. arbejdet med ældre. Hun har
også udarbejdet socialudvalgsdagsordener og været involveret i 60+ bladet. Hun har været
medlem af Byrådet i Gladsaxe og i Hørsholm.
TO er udannet elektriker og blev derefter gårdmand i Høje Gladsaxe, hvor han også var tillidsmand. Senere arbejdede han for et boligselskab. Hans mor blev dement og tilbragte 4 år på Rosenlund. Han deltog i møder for pårørende og blev formand for forskellige grupper i dette regi.
IM er uddannet sygeplejerske og sygeplejelærer, og har i størstedelen af sit arbejdsliv arbejdet
på Sygeplejeskolen i Københavns Amt. Hun har også uddannet sig til cand.mag. Hun har været
med i fagpolitiske fora hele livet fx som formand for assistentsektionen og som tillidsrepræsentant for sygeplejerskerne.
BM er uddannet tømrer og ingeniør og har arbejdet inden for miljøområdet som afdelingschef
og projektleder. Han var aktiv i skole-hjemsamarbejdet gennem hele døtrenes skoletid. BM har
også været med til at organisere ingeniørerne på det private arbejdsmarked. Hans mor blev
dement og kom på Kildegården, hvor hun boede i 8 år. Derved fik han et indblik i, hvad der fungerede og hvad der ikke fungerede.
Ad 6. Seniorrådets Forretningsorden
Formandens forslag til ændringer af Seniorrådets Forretningsorden blev gennemgået. Forslagene blev godkendt på nær punkt 5. angående dagsordenens indhold, som blev trukket tilbage
af formanden, med henblik på, at punktet ikke skal blive en begrænsning af dagsordenen. Forslag om at formandens stemme ikke længere skal være udslagsgivende ved stemmelighed blev
vedtaget 6 stemmer mod 1. CEA var imod.
Forretningsordenen forelægges renskrevet på Seniorrådets ordinære møde 5. februar 2018
med henblik på beslutning.
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Ad 7. Seniorrådets mødetid til de ordinære møder
IM fortalte, at formanden for Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget ikke kan holde møde umiddelbart inden Seniorrådets møder, fordi hun er i arbejde. Formøderne med formanden må holdes en anden dag. Seniorrådet besluttede at holde fast de planlagte mødetider klokken 15.3018.30.
Ad 8. Orientering om diæter
Der blev orienteret om retningslinjerne fra 2009.
Ad 9. Skal Seniorrådet have en hjemmeside og/eller være på Facebook
Seniorrådet har allerede talt om behovet for at højne Seniorrådets synlighed. Seniorrådet diskuterede, hvordan dette skal foregå og hvem, der i så fald er ansvarlig for det, der bliver skrevet. Svares der fx på vegne af hele Seniorrådet, eller svarer det enkelte medlem for sig selv?
Der var enighed om, at Facebook var det rigtige medie fremfor en hjemmeside. Det er et stort
arbejde, og opslagene skal kontrolleres, så eventuelt upassende indhold bliver fjernet.
Seniorrådet kan tale om indhold på møderne, ligesom der gives indspark til indhold til 60+ og
Gladsaxebladet, men Seniorrådet skal også kunne agere hurtigere. Borgerne skal informeres og
de skal kunne stille spørgsmål til Seniorrådet.
Det blev diskuteret, hvordan man underskriver sig på Seniorrådets facebookside, og om man
kan have sine egne holdninger, der ikke harmonerer med Seniorrådets officielle holdninger.
Der var divergerende opfattelser af, om alle opslag skal gennem en administrator, der censurerer, eller om en administrator evt. skal kunne fjerne opslag efterfølgende.
Punktet skal på Seniorrådets dagsorden igen. Det skal bl.a. overvejes, hvorvidt kommunens facebookekspert skal deltage på et møde.
Ad 10. Hvordan kan/vil Seniorrådet agere i medierne?
Punktet blev udsat.
Ad 11. Forslag til oprettelse af interessegrupper
Punktet blev udsat.
Ad 12. Temamøder i foråret
Punktet blev udsat.
Ad 13. Eventuelt
CEA har tilbudt at skrive svar på høring om nyt bynet. Hareskovbo får fjernet deres busforbindelser. Forvaltningen har tilbudt at komme til et separat møde med Seniorrådet. CEA finder
forslag til datoer.
Nyt punkt 14. Gratis flekstur til Telefonfabrikken
CEA oplyste, at han har modtaget statistik for de første 3 uger med gratis flekstur til Telefonfabrikken. Der har været en udnyttelsesprocent på 44 procent, hvis resultatet lægges ud over
hele året. Han spurgte, om Seniorraadet skal gøre noget allerede nu, eller vente på artiklen i
60+. Seniorrådet var enige om at vente og se, da der vil være en indkøringsperiode på ordningen. Seniorrådet afventer dermed resultatet af artiklen i 60+.
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Nyt punkt 15. Sammenskrivning af høringer
CEA sagde, at sammenskrivningen bærer præg af, at der er noget, der stikker i forskellige retninger, og at der er gentagelser. Han spurgte, hvornår der sker en redaktionel sammenskrivning? IM ser på sammenskrivningen og sender ud inden mødet 5. februar 2018.

Med venlig hilsen
På vegne af Seniorrådet
Formand Inge Maria Mandrup
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