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

4. marts 2016

Seniorrådet i Gladsaxe:
Carl-Erik Andersen (formand) CEA
Inge Mandrup (næstformand) IM
Sussi Frølich (SF)
Charlotte Helsted (CH)
Bjarne Mogensen (BM)
Tommy Olsen (TO)
Birgit Poulsen (BP)
Referent: Annette Bruun Borch
Ordstyrer: Sussi Frølich
Møde i Seniorrådet mandag 29. februar 2016 kl. 16.30 – 18.30 i lokale 3607

Referat:
Formanden bød alle velkommen og præsenterede den nye sekretær Annette Borch.
1. Godkendelse af referat fra Seniorrådsmødet 8. feb.
Referatet blev godkendt.
Efterfølgende rettelse: Egegården udgår i nedennævnte.
Fællesmøde med Beboer- og Pårørenderådene 11. jan. (CEA+SF)
Bruger- Pårørenderådene på Egegåden og Møllegården havde misforstet, hvorfor Seniorrådet ønskede at deltage i deres møder, så de vil tage det til efterretning og vende tilbage.
2. Godkendelse af dagsordenen
To nye punkter blev indført; Pkt. 6a: Nyt kommunalt tilsynskoncept – Pkt. 6b: Budgetønsker 2017.
3. Gensidige korte meddelelser, som ikke kan udveksles pr. mail
Intet.
4. Rådets økonomi
Vi laver en blokering af simkortene således, at der ikke kan bruges mobildata i udlandet. Sekretæren vender tilbage.
5. Formødet med Trine Græse
Mødet var aflyst af kalendermæssige årsager.
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6. Drøftelse af Seniorudvalgets dagsorden til dets møde 3. mar.
Klippekortordningen blev debatteret. Af bilag 1 til regnskabet fremgår det, at 680.000 kr., som
var blevet udbetalt i 2015, skal tilbagebetales, da man ikke har kunne anvende hele beløbet. Seniorrådet finder dette stærkt kritisabelt.
Formanden kontakter Trine Græse med henblik på at finde årsagen hertil og diskutere tiltag således, at beløbet bliver fuldt udnyttet i år.
Der sendes intet brev til Seniorudvalget denne gang.
6a. Nyt kommunalt tilsynskoncept
Herle Klifoth og Anette Westphal deltager i det ekstraordinære møde 7. mar. De vil deltage uden
fastlagt oplæg, men lytte til Seniorrådets ønsker, der som udgangspunkt vil bygge på konceptet fra
Svendborg Kommune.
Formanden undersøger om der er lovhjemmel for afholdelse af både faglige uanmeldte tilsyn og
dialogbaserede anmeldte tilsyn.
Formanden sender Svendborg konceptet som oplæg til Herle Klifoth og Anette Westphal. Samtidig
vil Rådet gerne vide, hvordan det eksterne firma er udvalgt.
6b. Budgetønsker 2017 (Høringsfrist 11. mar.)
Formanden har henvendt sig til Jane Torpegaard om den halverede svarfrist, som strider mod det
aftalte, som er én måned - svarende til Forvaltningens egne frister.
Seniorrådet har igen i år mulighed for at fremkomme med tre ønsker til det kommunale budget og
blev enig om følgende:
1. Transport til fritidsaktiviteter blev for et par år siden reduceret til én transport om ugen. Vi fremsatte sidste år budgetønske om at få reduktionen fjernet, hvilket desværre ikke blev imødekommet, bortset fra deltagere på rollatorhold. Budgetønsket genfremsættes nu med 3 gange om ugen.
Seniorrådet finder det væsentligt, at borgerne ikke bliver afskåret fra socialt samvær.
CEA formulerer budgetønsket.
2. Aktivitets- og underholdningspakke, der rummer aktiviteter, underholdning, dans, klovnerier, teater, musik og sang, som kan udføres på de enkelte afdelinger på hvert af seniorcentrene til glæde
for svage borgere, der ikke får udbytte af de store fællesarrangementer på centrene.
CH formulerer budgetønsket.
3. Mund- og tandhygiejne; Trods manglende opbakning fra Forvaltningen og Seniorudvalget, lykkedes det sidste år ved ihærdigt lobbyarbejde i budgetforhandlingsfasen at få flere af partierne motiveret til at gennemføre undervisningsprogrammet i mund- og tandhygiejne. Der blev afsat 400.000
kr. hvert år i en treårsperiode, men målgruppen blev samtidigt udvidet fra kun at omfatte beboerne på seniorcentrene til også at omfatte udsatte borgere. Man "glemte" desværre at forhøje beløbet tilsvarende. Budgetønsket for de næste to år lyder derfor på en fordobling af beløbet til
800.000 kr. årligt.
CH formulerer budgetønsket.
7. Udarbejdelse af kommunens Værdighedspolitik
Seniorrådet deltager i disse dage i flere møder vedr. værdighedspolitikken, og mange input bliver
behandlet. Seniorrådet deltager i workshoppen arrangeret af kommunen tirsdag. BM og BP er pga.
erhvervsarbejde forhindret i at deltage.
Der er uenighed mellem Seniorudvalget og Seniorrådet om fortolkningen af ældreministerens brev
om økonomien.
Rådet mener desuden, at ældrepolitikken bør kobles sammen med værdighedspolitikken.
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8. Gennemgang af rapporteringsskemaer fra prøvespisninger på pensionistcaféerne og udbragt
middag i hjemmene
SF kunne igen rose TCG for den dejlige mad, de serverer og for personalets opmærksomhed på borgere, der ikke er så mobile. SF og TO vil nu afprøve maden, der bliver bragt til hjemmene.
9. Stof til lokalaviserne
Sekretæren fortalte om, at en journalistelev (Sofie) blev brugt til Handicaprådets temaaften til
at tage billeder og til at skrive i Gladsaxe Bladet. Sekretæren vil spørge hende, om hun har mulighed for at deltage på vores næste temamøde og rapportere til lokalavisen.
”Hvad bruger vi Gladsaxe Bladet til?” skal med som et punkt til Seniorrådets seminar i april.
10. Stof til 60+
Den tidlige deadline til 60+ blev debatteret, og der fremkom forslag om en ren digital udgave af
bladet. Det er dog Seniorrådets indtryk, at de fleste læsere foretrækker at sidde med en god gammeldags papirudgave i hånden, som bliver gemt af mange.
Seniorrådet mener fortsat, at 60+ igen bør udkomme 4 gange om året.
Som nyt stof til 60+ blev nævnt cykel-, vandre- og svømmeruten, som kan anvendes af bedsteforældre og unge 60+'ere.
11. Referater og evalueringer af møder
Møde i Regionsældrerådet 9. feb. (CEA+TO)
På mødet blev der introduceret en app til mobiltelefoner, der viser vej til det nærmeste hospital: regionh.dk/findvej.
Det blev på mødet vedtaget at opkræve et årligt kontingent (500 kr. for Gladsaxe).

Besigtigelsestur til Egegården og Møllegården 11. feb. (CEA+IM+CH+SF+TO)
Veltilrettelagt og udbytterigt.

Møde med OK-klubberne 16. feb. (CH+IM)
Stor tilfredshed med mødet fra begge sider (særskilt referat fremsendt).

Fællesmøde med Trafik- og Teknikudvalget 22. feb. (Alle)
Udmærket diskussion, som stort set alle deltog aktivt i. Det så umiddelbart svært ud at få enderne
til at mødes.

Møde i Bakkegårdens Beboer- og Pårørenderåd 23. feb. (evt. CEA)
Beboer- og Pårørenderådet ønsker ikke, at Seniorrådet deltager i møderne med en observatør.
Temamøde i Danske Ældreråd om Rehabilitering, forebyggelse, pårørende og Værdighedspolitik i
ældreplejen 29. feb. (CEA+IM+CH+SF+TO+BP)
Vigtige emner med gode informationer.
12. Planlægning af møder
Workshop om Værdighedspolitik 1. mar. (Høringsfrist 8. mar.) (CEA+IM+CH+SF+TO)
Rådet er velforberedt.
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Borgmesterens time 7. mar. og evt. ekstraordinært Seniorrådsmøde (Alle)
Dagsorden udsendt.
Temamøde om Arv og Testamente 9. mar. (Alle - tovholdere BM+CH)
Kører på skinner.
Godkendelse af dagsorden til internt seminar på Højgård. Indlæg v/Susanne Palsig om seniorbofællesskaber 11. apr.(Alle).
Der fremkom 2 nye punkter:
- Facebook skal vi anvende dette medie?
- Hvad bruger vi Gladsaxe Bladet til?
Sekretæren tilføjer dette til dagsordenen og udsender ny udgave.
TO ændrer forplejning til 8 personer.
Demensteater efteråret (Alle)
Intet.
13. Emner og tovholdere til kommende temamøder
Det sidste temamøde i foråret bliver om Seniorbofællesskaber:
Af hensyn til de arbejdende borgere rykker vi tidspunktet til kl. 16:30 -18:30
TO undersøger, om Festsalen på Kildegården er ledig på dette tidspunkt.
Susanne Palsvig inviteres. BM er tovholder.
14. Opfølgning
- Indvandrerstatistik (CEA)
- Interview i Gladsaxe Bladet (CEA+IM)
- Henvendelse til Finansrådet om placering af hæveautomater (CEA)
- Telefonkontakt til foreningerne (CH+BP)
CH og BP er gået i gang med at kontakte de 26 seniorforeninger med henblik på at invitere dem til
at holde et indlæg på et Foreningstemamøde. Foreløbig har tilbagemeldingerne desværre ikke været positive, da alle har rigeligt at se til. Hvis temamødet afholdes, vil vi invitere Ea Lykke Elsborg til
at fortælle om kommunens aktiviteter. Der var enighed om, at CH og BP kører projektet færdigt,
og at emnet tages op på det interne seminar.
- Facebook

15. Eventuelt
Intet.

KALENDER (kun til orientering):
- Møde i Rosenlunds Beboer- og Pårørenderåd 14. mar. (IM)
- Møde i NØ-regionen 17. mar.(CEA+IM)
- Seniorrådsmøde 4. apr. m/indlæg v/Anette Westphal: Processen i forhold til at implementere personcentreret omsorg på seniorcentrene (Alle)
- Fællesmøde med Seniorudvalget 7. apr. Tema: Værdighedspolitikken (Alle)
- Redaktionsmøde 60+ 21. apr.(BM+CH+BP)
- Møde i Regionsældrerådet 26. apr.(CEA+TO)
- Repræsentantskabsmøde og konference på Nyborg Strand i Danske Ældreråd 2.-3. maj
(Tre delegerede)
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- Reserveret temamøde 11. maj (Alle)
- Seniorrådsmøde 17. maj m/indlæg af Anne Skjoldan om Velfærdsteknologi (Alle)
- Deadline for artikler til 60+ 19. maj(CEA)
- Reserveret temamøde 23. maj (Alle)
- Møde med overtandlæge Liselotte Harild og projektleder Kamilla Skovholm Aybar
om implementering af undervisningsprogrammet for mund- og tandhygiejne 24. maj
(CEA+CH+IM)
- Seniorrådsmøde 6. jun. (Alle)
- Besigtigelse af Hareskovbo 14. jun. (CEA+IM+SF+TO)
- Reserveret temamøde 20. jun. (Alle)
- Seniorrådsmøde 22. aug. (Alle)
- Redaktionsmøde 60+ 25. aug.(BM+CH+BP)
- Gladsaxedagen 27. aug. (Alle)
- Seniorrådsmøde 12. sep. (Alle)
- Seniorrådsmøde 10. okt. (Alle)
- Deadline for artikler til 60+ 19. okt.(CEA)
- Seniorrådsmøde 21. nov. (Alle)
- Seniorrådsmøde 12. dec. (Alle)
ARBEJDSGRUPPER:
Borgerservice: CEA, IM
Budget: CEA, BM, IM
Foreninger: CH, BP
Mad: SF, TO
Presse og 60+: BP, CH, BM
Seniorcentre og hjemmepleje: TO, CH
Sundhed og forebyggelse: IM og BP
Trafik: SF, BP
Yngre 60+'ere og seniorboliger: BP, CH, BM

Med venlig hilsen
På Seniorrådets vegne
Carl-Erik Andersen
Formand
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