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Referat af Seniorrådets møde 13. januar 2020
1. Godkendelse af dagsordenen
AV blev valgt som ordstyrer. Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af et punkt 4.a.
Kommunikation vedrørende 60+.
2. Godkendelse af referat af 25. november 2019 og 9. december 2019.
9. december 2019: Vedrørende opgørelse på Kildegården og Hareskovbo mht. besøgende i cafeerne vil
seniorrådet være opmærksom på, hvordan evalueringen opgøres.
Der bør stå, med navns nævnelse, hvem der har stemt for det ene og det andet.
Livstestamente afholdes 7. september 2020.
25. november: HJ var ikke til stede på mødet.
Med disse bemærkninger blev referaterne godkendt.
3. Konstituering af Seniorrådet med valg af næstformand
BM, nuværende næstformand i Seniorrådet, har skriftligt anmodet om at fratræde
næstformandsposten af helbredsmæssige årsager, med den begrundelse, at næstformandsposten er
for arbejdskrævende, mens arbejdsbyrden ved at fortsætte som menigt medlem af Seniorrådet er
meget begrænset. Hvis Seniorrådet imødekommer BMs anmodning, skal der vælges en ny
næstformand.
Seniorrådet imødekom BMs anmodning om at fratræde næstformandsposten.
AV blev valgt som næstformand og som ordstyrer.

4. Gennemgang af dagsorden til Sundheds- og Rehabiliteringsudvalgets dagsorden og evt. forslag til
skriftlig forespørgsel til udvalget v/BM + IM
Sundhedshuset: Der er lagt en plan, og referencegruppen bliver inddraget nu. Det er TO og OJ der
deltager i referencegruppens møde 30.01.2020. Hvis Seniorrådets medlemmer har input, sender de
disse til TO og OJ. Dagsordenen for mødet videresendes til Seniorrådet, når de modtager denne.
Ansættelse af elever: Hvordan skal man evaluere, om eleverne er kvalificerede under forløbet? Det er
nok nødvendigt med sidemandsopdækning, også ift. at evaluere elevernes motivation. Der er etableret
et samarbejde med SOSU-skolen. Kriterierne: Sidemandsevalueringen skal undersøge deres sprog,
kvalifikationer og motivation. IM og BM havde spurgt til samarbejdet med jobcentret, og havde
foreslået et samarbejde med ungdomsuddannelserne, hvor man kan inspirere til en interesse. Dorthe
ville gå videre med dette.
Styrelsen for patientsikkerhed – tilsynsrapport. De midlertidige pladser, Træningscenter Gladsaxe
den 23.og 24 september 2019:
Seniorrådet fik rapporten om Kildegården 3. januar 2020 fra Ældre Sagen. Dorthe havde ikke modtaget
denne. Hun ville tage det med på det kommende udvalgsmøde. IM sendte den til hende efter mødet.
Der skal være opfølgende tilsyn igen 16. januar 2020. Det handler om organisering, dokumentation,
medicinhåndtering, patienters retstilling, hygiejne, meget om personalets holdning til borgerne.
Seniorrådet vil gerne holde et møde med lederen Anne Kristensen om et stykke tid fx til et seminar.
Lægedækning: De er ved få en aftale på plads med PLO, det har taget lang tid.
Den demografiske udvikling: Seniorrådet er ikke tilfreds med, at der er så meget fokus på de
pårørendes og de frivilliges rolle i undersøgelsen. Ældreforsorgen skal ikke bygges på dem, og de skal
ikke indgå i de lovbestemte ydelser. De var enige med Dorthe om, at denne rapport kan være et
fingerpeg, men man kan ikke være sikker på udviklingen. Finansieringen af ældrebyrden forventes at
kunne ske vha. tilflyttende skatteborgere. Det er en bekymring, da dette ikke nødvendigvis er korrekt,
men kun er et gæt. Der bliver dog fulgt op løbende.
Det er ikke hele byrådet, der er indstillet på at bygge højere og tættere for at få plads til flere
tilflyttere.
Seniorrådet stiller spørgsmål ved, om man altid kan forvente, at borgerne fortsætter med at være
selvhjulpne efter et rehabiliteringsforløb.
Seniorrådet har igen sat fokus på seniorbofællesskaber, og det virker som om der også er ændrede
strømninger i dele af byrådet på dette område.
Røgfri idrætstid: Dette handler primært om ungdomsidræt. Seniorrådet bakker naturligvis op om
røgfri idrætstid.
Stress: positivt forslag, men der bør laves PR for tilbuddet.
Psykologen præsenterede sig på et stormøde på Rosenlund for nogle måneder siden.
Testamentarisk arv: Det er et forsøg på at skabe struktur på at få pengene anvendt. Seniorrådet
foreslog at få en artikel i 60+ desangående. Dorthe ville gå videre med dette.

Hverdagsteknologi: Gerne mere PR angående, at borgerne kan besøge Hjælpemiddelcentralen.
Seniorrådet har haft arrangementer sammen med hverdagsteknologi tidligere.
Formøder med SRU formanden: CEA sagde, at næstformanden i Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget
Peter Nellemann bør deltage i møderne sammen med formanden. IM svarede, at Dorthe altid går
tilbage og undersøger, når der er noget, som hun ikke har present og vender altid tilbage til
Seniorrådet med svar.
AV spurgte, om Seniorrådet synes, at de får tilstrækkelig tilbagemelding, og hvad argumentationen for
at invitere næstformanden skal være? CEA svarede, at Seniorrådet stiller med både formand og
næstformand. AV foreslog, at denne tanke får lov til at simre, uden at der træffes beslutning om en
henvendelse.
4a. Kommunikation vedrørende 60+
CEA ønskede en redegørelse angående, at der måtte en præcisering i Gladsaxebladet på grund af en
formulering på bagsiden af 60+.
IM oplyste, at redaktøren kunne dokumentere, at han havde medtaget formuleringen fra hende. Hun
tager det fulde ansvar for formuleringen. Seniorrådet har ikke fået henvendelser fra borgere angående
dette. OJ oplyste, at det blev drøftet på redaktionsmødet, og det blev besluttet ikke at gøre yderligere.
Hele Seniorrådet har haft artiklen til gennemsyn, inden den kom i Gladsaxebladet.
Indlægget fra seniorrådet i Gladsaxebladet vedr. cafelukningerne:
BM sagde, at det var positivt, at Seniorrådet fik understreget sin holdning i Gladsaxebladet.
HJ oplyste, at der kommer en artikel om fællesskaber og et interview med en ældre borger, der har
gået pilgrimsruten.
Skal Seniorrådet skrive noget om, hvad borgerne kan forventes af kommunen i relation til
værdighedspolitikken? Man kunne evt. tage udgangspunkt i en plejeboligenhed og høre, hvordan de
arbejder med værdighedspolitikken fx Jeanette Spangsberg, som er leder på Rosenlund. Fx også
interview med en pårørende. IM tager kontakt til Jeanette Spangsberg.
Der har været et ønske om en artikel om Kildegården under overskriften ”Fællesskaber”. Seniorrådet
ønsker ikke et skønmaleri af Kildegården.
OJ oplyste, at der kommer en klarificering af weekend-åbningstiderne i caféerne i bladet.
CEA har fået tilsagn fra Ole Skrald om, at der kommer fysiske køreplaner på busstoppestederne ud for
plejeboligenhederne.
OJ kan skrive en artikel om at bestige Mount Everest som 60+ på et senere tidspunkt.
5. Høringssvar
-Emne Høring: Handleplan på Handicapområdet og det psykosociale område, frist 23.1.2020
(materialet er sendt til Seniorrådets medlemmer)
-Hvem vil påtage sig denne opgave?

Seniorrådet har ikke tilstrækkelig ekspertise på handicapområdet, men ser gerne på særlige aspekter
af både at være handicappet og gammel. IM læser denne igennem og udarbejder høringssvar.
6. Møder med Borgmester eller udvalg
IM spurgte, om der er emner til eventuelle møder med borgmester eller udvalg. Der er ikke emner til
møder med udvalgene på nuværende tidspunkt. Seniorrådet overvejer emner.
CEA har kontakt til Ole Skrald angående busruterne. Dette kan blive et temamøde på et tidspunkt.
Der er endnu ikke en plan for renoveringen af Søborg Hovedgade. Alle borgere kan tage et billede af fx
huller eller lignende og sende dem til kommunen.
Møde med borgmesteren om Seniorrådets budgetønsker til møde 30. marts 2020 i 1 ½ time. GU
inviterer. Seniorrådet bliver bedt om budgetønsker i januar.
7. Gensidige korte meddelelser, som ikke kan udveksles pr. mail
11.12.2019 var IM med til møde med Thor Storgaard, der er aktivitetskoordinator. Pilotprojekt i
Mørkhøj.
11.12.2019 var IM inviteret til møde med Social- og Sundhedsdirektøren og SRU formanden vedr.
brandsikkerheden i kommunens plejeboliger. I 2020-2021 skulle alt være opdateret ift. de aktuelle krav
til nybyggeri, og der bliver ikke dispenseret fra reglerne.
Social- og Sundhedsdirektøren vil undersøge, om der kunne komme mikrobølgeovne og kaffemaskiner
i caféerne på Hareskovbo og Kildegården til brug på lukkedagene. Der vil så derved være mulighed for
socialt samvær omkring måltiderne alligevel. IM følger op.
Overrækkelse af Ældre Prisen: Prisen tilfaldt Kommunens frivillige motionsvenner, som har varetaget den
frivillige sommermotion. Der er for få indstillinger til prisen, så Seniorrådet opfordres til at tænke over,
hvem der kunne indstilles fremover.
OJ oplyste, at der er datingkursus for seniorer på biblioteket.
Sundhedsstyrelsen har indkaldt til et møde om ældres seksualitet. OJ og IM deltager.
Debat på Rosenlund om klippekortsordningen. IM bad Herle om at svare, hvilket hun har gjort. Det er
meget fint.
IM har fået en henvendelse fra et ældre ægtepar, hvor der var manglende kontinuitet i hjemmeplejen.
IM fik Herle ind over.
Sundhedsstyrelsen har nedsat et værdighedsrejsehold, som kan rekvireres af kommunerne.
8. Rådets økonomi v/BM + CEA
Godkendt.

9. Forslag og prioritering af gæster til seniorrådsmøderne i 2020:
Aktuelle ønsker:
Indkøbschef Karen Pilt: gæst ved seniorrådsmødet den 03.02.2020?
Anne Skjoldan – emne: Demografimodellen - forslag til seminariet 24.02.2020
Borgerrådgiver Preben Rohde – emne/r? forslag til seminariet 24.02.2020
Kommende stadsarkitekt- Emne/r?
Leder af Kildegården Anne Kristensen
IM inviterer løbende.
10. Referater fra diverse udvalg
Borgerservice:
Bruger- og pårørenderåd: IM var til møde på Rosenlund. De har forsøgt at få liv i det fælles Bruger- og
Pårørenderåd.
Der var stormøde med orientering om ombygningen. De er kommet langt, og budgettet holder.
Der er ansat sygeplejerske, som skal styrke den faglige standard.
Danske Ældreråd:
-Ældrepolitisk konference 26. november i Vingsted (TO, IM) (slides mm. fra konferencen er udsendt til
seniorrådsmedlemmerne).
Dagcentre og Plejecentrene:
Hjemmeplejen:
NØ-regionen:
- møder 2020: den 26.3,11.6,3.9,19.11(AV, IM)
Omsorgstandplejen:
- Indkaldt til møde den 11. februar 2020 (Deltager AV, IM, afbud fra HJ)
Regionsældrerådet:
- Datoer: (TO og IM)
Temamøder:
Maj/Juni: temamøde om trafik. TO reserverer festsalen på Kildegården.
Forslag: Hjælp en udlænding med at tale og lære dansk (i 2021).
-emne planlagt i foråret 2020/VJ
Trafik- og Teknikudvalget:
60+:
Vest-regionen:
-Næste møde i Vest regionen er i Gladsaxe den 27. april 2020. - Planlægges af (AV og HJ).
Der er sammenfald med Danske ældreråds repræsentantskabsmøde.
På næste møde besluttes, hvem der skal med til repræsentantskabet og konferencen, og hvem der
deltager i Vest regionsmødet.
Visitationen:
11. Tilmelding til diverse møder
- Temamøde 26. februar 2020 i Køge, Danske Ældreråd. Deltagere: IM og AV.
- Repræsentantskabsmøde 27. april 2020, Hotel Nyborg Strand, Danske Ældreråd. Deltagere?
- Ældrepolitisk Konference 28. april 2020, Hotel Nyborg Strand, Danske Ældreråd. Deltagere?

12. Eventuelt
AV og HJ er i gang med at planlægge vestegnstræf. Der er et ønske om roll-ups med Seniorrådets logo.
Pris indhentes. GU spørger kommunikationsafdelingen. AV og HJ spørger Herle om et sponsorat til
træffet.
IM sagde tillykke med de 75 år til CEA.

Ordstyrer: Anny Vestergaard (AV)
Referent: Ghita Uldbæk (GU)

Med venlig hilsen

Inge Mandrup
Formand for Seniorrådet

Kalender til orientering:
Seniorrådsmøder 2020:
OBS Mødetidspunkt kl. 9.00-12.00
03.02,02.03,30.03,04.05,02.06,08.09,28.09,02.11,30.11
Sundhed og Rehabiliteringsudvalgets møder 2020:
,05.02,04.03,01.04,06.05,03.06,14.09,01.10,04.11,02.12
Seminar:
For seniorrådsmedlemmer.
24.02.2020 og 19.10.2020.
Diverse møder:
Mærkesager for Seniorrådet:
Boligforhold for seniorer (BM)
Borgerservice (IM)
Budget (BM, CEA)
Trafik/miljø (CEA)
Hjemmeplejen, dagcentre (AV, IM)
• Utilsigtede hændelser
• Kvalitetsstandarder

Kontakt til Seniorklubber/foreninger
Mad (TO, HJ)
Mund- og tandhygiejne på seniorcentre (AV, HJ, IM)
Presse og 60+ (BM, HJ, OJ)
• PR via lokale medier
Referencegruppe Sundhedshus (OJ, TO)
Seniorcentre (HJ, IM, AV)
• Utilsigtede hændelser
• Normering på seniorcentre
• Høringssvar
• Tilsynsrapporter, kvalitetsstandarder, indsatskatalog
Kontakt til Bruger- pårørende råd (IM Rosenlund, TO Møllegården)
Syn og hørelse
Regionen øst (AV, IM)
Regionen vest (IM, HJ, AV)
Regionsældrerådet (TO, IM)
Generelle områder (alle)
• Henvendelse fra borgere
Emner til Temamøder:
Planlagte temamøder:
Livstestamente og Tidlig fuldmagt afholdes 7. september 2020 (HJ)
Kommende emner:
Oversigt over uafsluttede sager:
1.Daghjem
-halvdagstilbud er hårdt for de pårørende
-er der tale om besparelser?
2. Plejeboliger
-indretning af fremtidige plejeboliger
-udviklingen i behovet for plejeboliger.
3. Betegnelsen ”Velfærdsteknologi” forslag navneforandring til Hverdagsteknologi
-mange ved ikke hvad navnet 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
10. Syn og hørelse
11. Klippekortordning til beboere på plejehjem og hjemmeplejen
12. Normeringen om natten på seniorcentrene
13. Seniorrådet ønsker at besøge:
- Hjælpemiddeldepotet
-Bakkegården, Egegården, Kellersvej

