Seniorrådet i Gladsaxe

v/ formand Carl-Erik Andersen

Rådhus Allé, 2860 Søborg
Formanden træffes på telefon 40 19 54 43
Formandens e-mail: carl.e.andersen@gmail.com

Seniorrådet i Gladsaxe
MEDLEMMER:
Carl-Erik Andersen (formand) CEA
Inge Mandrup (næstformand) IM
Sussi Frølich (SF)
Charlotte Helsted (CH)
Bjarne Mogensen (BM)
Tommy Olsen (TO)
Birgit Poulsen (BP)

23. oktober 2017

Referat af møde i Seniorrådet mandag 9. okt. 2017 kl. 15:30-18:30
Ad 1. Valgbestyrelsesmøde
1.Godkendelse af dagsordenen
Dagsordenen blev godkendt.
2. Evaluering af præsentationsmøderne 19. og 25. sept.
Seniorrådet diskuterede ressourceforbruget i relation til det antal mennesker, der møder op.
Der var en del gengangere ved det andet møde, og det er nok ikke nødvendigt at afholde både
et eftermiddags- og et aftenmøde en anden gang - men måske ét gå-hjem møde. Konceptet
bør ændres ved næste valg. Hvis seniorerne skal møde op til et kandidatmøde, skal de føle, at
de går glip af noget, hvis de bliver væk. Mange har sagt, at de har fået materialet ind ad døren
og kommer derfor ikke til møderne; de véd allerede, hvem de vil stemme på. Møderne var dog
gode, og der var gode spørgsmål. Der blev spurgt meget til partimedlemskab.
Seniorrådet diskuterede erfaringerne med at samle borgerne i løbet af valgperioden. Der er
blevet afholdt møder i kirker og foreninger for seniorer, hvor Seniorrådet har fortalt om
dets arbejde. Der har også været en række gode spørgsmål. Det er en god idé med midtvejsmøder, eller møder hvert år med politikerne. Muligheden for at rette invitationerne til kandidatpræsentationsmøderne direkte til seniorklubberne, blev nævnt.
HK sagde, at hun har oplevet dette før. Hvor mange møder fx op til menighedsrådsvalg? Hun
opfordrede til, at Seniorrådet bruger lidt tid ude ved senioridrætten og andre naturlige anledninger, der opstår i løbet af valgperioden.
Seniorrådet afventer stemmeprocenten til valget med spænding og håber, at denne er blevet øget, for der er gjort rigtig meget for at promovere valget.
Seniorrådet talte også om at anvende sociale medier for at skabe bedre kontakt til seniorerne
fx kunne etablerede facebookgrupper anvendes.

3. Status på valget v/ GU
Valgprocenten er på knap 18 efter den første uge, og det er gået meget fint teknisk indtil videre. Der har været 4 som har henvendt sig om IT problemer og en enkelt, der ikke havde fået
tilsendt en returkonvolut. I alle tilfælde kontaktes hotline. Nogle borgere afleverer deres brevstemmer i Rådhusets postkasse; disse skal rådhusbetjentene aflevere til PostNord, så de kan
blive sendt det rigtige sted hen. Det er smuttet en enkelt gang, men disse to stemmer er blevet
skannet ind og indgår i optællingen.
GU og leder af Administration og Digitalisering Rasmus Bækgaard (pga. at HK har ferie) samt
SF gennemgår de stemmer, hvis gyldighed skal granskes. Der afholdes dermed ikke valgmøde 27. okt. Valget offentliggøres 31. okt., og der udarbejdes pressemeddelelse til Gladsaxebladet. Sekretæren sender mail til kandidaterne og resten af Seniorrådet. Resultatet lægges på
forsiden af gladsaxe.dk og på Facebook.
4. Eventuelt
I Fredensborg er der tre måder at stemme til Seniorrådsvalget på: Brevvalg, digitalt valg og
fremmødevalg sammen med kommunalvalget.
Dagsorden for Seniorrådets møde –fortsat:
Ad 2. Godkendelse af referat fra Seniorrådsmødet 11. sep.
Referatet blev godkendt.
Ad 3. Godkendelse af dagsordenen
Følgende punkter blev tilføjet til dagsordenen:
a) Mødedatoer i 2018 og tidspunkter for møderne.
b) Brev om seniorbofællesskaber til Byrådet til godkendelse i Seniorrådet. c) Møder med OKklubben, Nabokomsammenklubben og Mørkhøj Kirke tages under referater og evalueringer af
møder. Med disse tilføjelser blev dagsordenen godkendt.
a) Mødedatoer
Mødedatoerne lægges som vanligt på mandage i de uger, hvor Seniorudvalget holder møde
om torsdagen, for at udvalgets dagsorden kan gennemgås på mødet. Det blev besluttet ikke at
holde møde 2. jan. 2018, da Seniorudvalgsmødet om torsdagen er et konstitueringsmøde uden
andre punkter. Det er dog op til det nye Seniorråd, og dette kan tages op på mødet i november.
Indtil videre bookes mødelokaler på disse datoer i tidsrummet 15.30-18.30:
05.02.2018
12.03.2018
03.04.2018 tirsdag (mandag er 2. påskedag)
30.04.2018
04.06.2018
13.08.2018
10.09.2018
08.10.2018
05.11.2018
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03.12.2018
b) Brev om Seniorbofællesskaber
BM har udarbejdet et brev på Seniorrådets vegne med støtte til Glad Senior for at vække interesse over for boligselskaberne og kommunen ift. til oprettelse af seniorbofællesskaber. Brevet
skal sendes til alle byrådsmedlemmer nu og efter valget. Emnet tages op på torsdag på Ældresagens borgermøde. BM sender brevet til GU, der sender til byrådsmedlemmerne.
Ad 4. Gensidige korte meddelelser, der ikke kan udveksles pr. mail
SF har prøvespist maden på Rosenlund. Menuen var Bøf stroganoff med kartoffelmos, rødbeder og agurkesalat. Der var ikke særlig meget kød og få cocktailpølser, kartoffelmosen var ringe
og vandholdig og agurkesalaten havde en mærkelig smag. Rødbederne havde fået for meget.
Lokalet er kedeligt. Alt i alt et kedeligt og kønsløst måltid, som ikke var varmt klokken 12:15.
HK skal have SF´s tilbagemelding.
CH oplyste, at maden er taget op i Beboer- og Pårørenderådet. Den nye leder har sagt, at dette
er et af hendes store opmærksomhedspunkter. Maden skal være dejlig og velduftende, også
det tyggevenlige mad. Hun er startet 1. august, og kan ikke ændre dette på et øjeblik. SF tager
derud igen i november.
Seniorrådet spekulerede på, om seniorcentrene får de samme midler til forplejningen alle steder og om der sker ændringer, når seniorcentrene overgår til fast budget. GU spørger HK om
dette.
Forskellen er tilberedningen og krydderierne. Man krydrer meget lidt til afdelingerne, fordi
der er så mange hensyn til forskellige lidelser, hvor man ikke kan tåle krydderier.
Maden til caféen burde dog være krydret.
Seniorrådet har fået flere henvendelser om den årlige hovedrengøring (grundig rengøring).
Mange er kede af, at ordningen er faldet bort. Den almindelige rengøring er skåret meget ned,
så der er større behov for hovedrengøring. Seniorrådet fik oprettet ordningen i sin tid; det er
ærgerligt, at den ikke blev promoveret ordentligt. Det er svært at få genindført en ordning, der
ikke er blevet brugt tilstrækkeligt.
Mange klager over rengøringen, og folk er begyndt at tage billeder efter rengøringen. Seniorrådet oplever, at det er svært at få at vide, hvordan rengøringen kontrolleres.
CHs indlæg til demensdaghjemmene er sendt til Gladsaxebladet. Det bliver bragt enten i eller efter efterårsferien.
Der afholdes en konference i Forum om ældre og tandpleje. Én af oplægsholderne er
Børge Hede, som Seniorrådet har været i kontakt med om tandprojektet. CH kontakter ham
om resultaterne fra Gladsaxe og giver ham artiklen i Gladsaxebladet og 60+. CH har tilmeldt
sig konferencen.
Seniorrådet skal huske at fortælle om succeshistorierne til Danske Ældreråd, så disse kan blive
omtalt i deres blad.
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Rosenlund har annonceret efter frivillige til fx at gå tur med borgerne, men en frivillig er stoppet, fordi hun ikke kunne få oplysninger om hvad borgerne havde lavet tidligere i deres liv mv.
Hun er nu frivillig på Hareskovbo, og det er noget helt andet.
Seniorrådet vil følge op på kvaliteten af maden på seniorcentrene, og følge op på anvendelsen af klippekortordningen. CEA vil bede HK om en opgørelse over, hvordan midlerne til klippekortordningen er anvendt og hvordan det går med udnyttelsen.
Kvalitetsstandarderne kommer snart i høring igen, og Seniorrådet ønsker at gå kraftigere ind i
dette og tage et møde med HK, når materialet er gennemgået. Der skal bl.a. argumenteres med personlig hygiejne. Måske er det muligt at finde dokumentation for vigtigheden af
dette.
Forskellene på seniorcentrene skal op på næste møde.
Ad 5. Rådets økonomi (vedhæftet)
Godkendt.
Ad 6. Formødet med Seniorudvalgets formand Kristine Henriksen (KH) (CEA+IM)
Formandskabet sagde til KH, at der under Ejerstrategier for Gladsaxe Kommunes selskaber bør
gøres opmærksom på, at der er mulighed for at få en observatør fra
Seniorrådet i Beboer- og Pårørenderådet på Hareskovbo. KH vil gå videre med det.
Seniorrådet savner en begrundelse for, hvorfor vil det skulle være for farligt for Gladsaxe at gå
sammen med Københavns Kommune alene om madudbringning.
Akutfunktionen kunne placeres i den gamle politistation på Fremtidsvej og dermed bane vejen for Sundhedshuset. Bygningen ligger tæt på motorvejen.
Der blev talt om forholdene på Træningscenter Gladsaxe, Kildegården. KH tager klagerne
alvorligt og er gået ind i sagen, som er sat på dagsordenen i Seniorudvalget.
Formanden har kontaktet KH med ros fra en borger, der oplevede hurtig udrykning med hjælpemidler efter udskrivning fra hospitalet.
Seniorrådet sender ikke bemærkninger til Seniorudvalgets dagsorden.
Ad 7. Møde med Lederen af Gladsaxe Handicaptilbud Kristian Wedel Andersen
Formanden bød velkommen til Kristian Wedel Andersen (KWA), som indledte med at sige,
at han er glad for, at Seniorrådet spørger til forholdene for borgere med udviklingshæmning og
demens. Seniorrådet kender til en sag, hvor en borger på Kellersvej er blevet dement, og hvor
Kommunen vil sende vedkommende på Bakkegården. KWA kan ikke udtale sig om enkeltsager,
men kan sige noget generelt og principielt.
KWA fortalte, at en del af boligerne på Kellersvej er gamle, og at borgerne bor i små rum og deler toilet med naboen. Derfor er man i gang med at ombygge for at hæve boligstandarden.
Der kommer nye, almene boliger, der bliver brutto 65 km2. Der bliver færre boliger end i dag,
men der bliver 126 boliger. Gladsaxe Kommune bruger i dag 25 pct., nabokommunerne resten.
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Kellersvej har også dagtilbud med beskæftigelse, aktiviteter og samvær. 80% af borgerne kommer udefra. Der er blandt andet hverdagsrehabilitering for de 65+ årige mv. Der er også borgere, der går i beskæftigelse med at hjælpe i gartneriet, i rengøringsafdelingen eller i renovation. Nogle er i virksomhedspraktik uden for botilbuddet. Der kommer cirka 140 borgere om
dagen på hverdage.
Ombygningerne kan gøre det svært for udviklingshæmmede med demens. Der bliver to indgange til boligen, hvor den ene indgang er til gangarealet, og den anden indgang er direkte til
haven. Dette er godt for 60% men borgere med udviklingshæmning og demens har brug for
mere skærmede boliger, da ikke alle borgere er trafiksikre. Mange er mentalt 2-3 år og har ikke
sprog mv. Det betyder, at vi skal arbejde med at skabe rammer, så det også bliver trygt
for denne gruppe af borgere.
Der er botilbud med døgndækning, som er til borgere med middel og svær udviklingshæmning.
Der er nogle af dem, der ikke kan finde hjem igen. Nogle borgere med udviklingshæmning
har også et fysisk handicap. Borgere med udviklingshæmning bliver ofte tidligere berørt af demens, fx Downs syndrom, hvor demens kan starte i 40 års alderen. KWA ønsker, at borgerne
skal blive hos dem, men borgerne er omfattet af frit valg. Nogle vil gerne på seniorcenter, og
det skal man respektere. Borgerne kaldes ikke demente, medmindre de er udredt. KWA kan
ikke love, at ingen kommer til at flytte på Bakkegården, men han vil helst beholde borgerne, da
en flytning er kompliceret for demente. Når det alligevel sker, laver de en omhyggelig overlevering.
Det er under overvejelse, at en enhed bliver for borgere med udviklingshæmning og demens. I
dag rummer de små enheder borgere med udviklingshæmning og demens, da de trives bedst
i små enheder. De skal dog være mere skærmede. Der kommer flere af denne type borgere,
så tilbuddene skal hele tiden blive bedre til at håndtere dem. De skal nok rumme de fleste af
dem, men også finde den bedste løsning for hver enkelt.
Seniorrådet spurgte, om der er borgere, der tvinges på Bakkegården. KWA svarede, at han ikke
kender til sådanne tilfælde.
KWA afsluttede med at tilbyde, at Seniorrådet kan holde et møde på Kellersvej, så vil
han gerne give en rundvisning. Formanden takkede KWA for oplægget.
Ad 8. Drøftelse af Seniorudvalgets dagsorden til dets møde 5. okt.
Punkterne blev gennemgået under formødet med Kristine Henriksen.
Ad 9. Stof til Gladsaxe Bladet
Bladchef Mette Hviid har sagt, at Seniorrådet gerne må besøge redaktionen og tale om forretningsgange mv. Seniorrådet vil kommunikere om flekstursordningen til Telefonfabrikken, når
ordningen er på plads.
Ad 10. Stof til 60+
Næste gang skal der være en præsentation af det nye Seniorråd.
Det nye nummer er flot, og det hænger godt sammen.
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Ad 11. Referater og evaluering af møder
- Møde i NØ-Gruppen 13. sep. (CEA+IM)
Rudersdal har problemer med at få kandidater til Seniorrådsvalget, der bliver nok fredsvalg. I Lyngby-Taarbæk har forvaltningen besluttet, at der skulle holdes digitalt valg (sidst var
der fremmødevalg sammen med kommunalvalget.
- Møde i Beboer- og Pårørenderådet på Møllegården 13. sep. (TO)
Man har købt ny bus, hvilket er meget positivt. Det blev diskuteret, hvordan Klippekortordningen skal anvendes.
- Møde i Beboer- og Pårørenderådet på Rosenlund 18. sep. (IM)
Den nye leder Jeanette Riis Spangsberg blev præsenteret, hun har fokus på maden og på personcentreret omsorg. Hun er i færd med at skabe en fælles strategi for sin ledergruppe. I uge
42 får den fuld skrue på personcentreret omsorg, der skal ske noget, og hurtigt. Der blev
spurgt til Klippekortordningen, og hun vil spørge alle afdelingslederne, hvordan ressourcerne
bliver brugt. Man prøver at få et værksted til Rosenlund, der står en pårørende i spidsen for
dette. Der er udarbejdet et notat, og der skal afholdes møde med ledelsen. Der skal være
en aktivitetsmedarbejder eller en servicemedarbejder til stede hele tiden. Der var et ønske om
at få en petanque bane og beboerne må gerne bruge banen i Torveparken, der ligger over for.
IM og SF holdt oplæg om Seniorrådets arbejde i Mørkhøj Kirke. Der var en masse spørgsmål til
Seniorrådet, og det var et rigtigt godt møde.
- BP og TO har været til Nabokomsammen. Emnerne var adgang til Telefonfabrikken og dårlige
fortove.
-IM holdt kort oplæg og svarede på spørgsmål i OK klubben. Der var en god stemning. Borgerne oplever forskellig service ift. transportordningerne. Der er stor tilfredshed med Harbirk.
CH og IM svarede på spørgsmål.
Ad 12. Planlægning af møder
- Ældresagens Borgermøde med politikerne 12. okt. (Alle)
Seniorrådet har gratis adgang til mødet 18.30-21.30 på Telefonfabrikken. Mødets hovedtema
er støtte til pårørende, da de pålægges flere og flere opgaver. Vi skal gøre opmærksom på valget. Seniorrådet vil stille spørgsmål om Seniorbofællesskaber, fast budget på seniorcentrene,
de 1,3 mio til forbedringer på seniorcentrene. Hvorfor der er skåret på åbningstiderne og personalenormeringerne på daghjemmene samt bortfaldet af den årlige hovedrengøring (grundig
rengøring).
Ad 13. Udkast til liste over uafsluttede sager (se nederst)
Ad 14. Eventuelt
Kan afgående seniorrådsmedlemmer købe/beholde deres 4 år gamle IPads? GU undersøger dette.
KALENDER (kun til orientering)
- Borgermøde på Kildegården 12. okt. (TO)
- Ældresagens Borgermøde med politikerne 12. okt. (Alle)
- Danske Ældreråds konference i Vingsted: Et sundt liv som ældre – Sundhedsfremme og forebyggelse som en vigtig del af ældrerådenes arbejde! 24. okt. (CEA+TO+SF)
- Danske Ældreråds konference i Vingsted 24. okt. (TO+SF+CEA)
- Granskning af ugyldige stemmer og offentliggørelse af valgresultatet 31. okt. (Rasmus Bækgaard+SF+GU)
- Tandplejeinformations konference 13. nov. (CH)
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- 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:
Der afholdes ikke flere møder i 2017 pga. valget
EMNEIDÉER TIL TEMAMØDER:
- Betalt oplægsholder fx. ”Vi bliver ikke yngre” sep.
- Visitation og forebyggende hjemmebesøg okt.
- 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
Uafsluttede sager pr. 31. aug.2017:
1. Daghjem. Halvdagstilbud er hårdt for de pårørende. Er der tale om besparelser?
2. Indretning af fremtidige plejeboliger og udviklingen i behovet for plejeboliger.
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3. Betegnelsen ”Velfærdsteknologi”. Mange ved ikke, hvad dette dækker over.
4. Tonen og plejen på Træningscenter Gladsaxe, Kildegården.
5. Personcentreret omsorg. Løbende opfølgning
6. Udviklingen i utilsigtede hændelser. Løbende opfølgning
7. Sundhedshuset.
8. Opfølgning på transport til Telefonfabrikken.
9. Tandplejeprojektet. Forlængelse af ordningen efter udløb.
10. Syn og hørelse.
11. Klippekortordning til beboere på plejehjem. Opfølgning på om pengene anvendes.
12. Kvaliteten af maden på seniorcentrene.
Referent: Ghita Uldbæk (GU)
Dirigent: Sussi Frølich (SF)

Med venlig hilsen
På vegne af Seniorrådet
Formand Carl-Erik Andersen
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