Seniorrådet i Gladsaxe
Medlemmer:
Minna Vadskjær (MV)
Lis Smidsholm (LS) - AFBUD
Jørn Guldberg (JG)
Willy Frank Jørgensen (WFJ) AFBUD
Hans Christian Kirketerp-Møller
(HCK)
Jimmy Hansen (JH)
Per Mikkelsen (PM)

Referat af møde i Seniorrådet 18. maj 2022
Mødet afholdes i lokale 3807 kl. 9.00-12.00
1. Kl. 9.00-9.03 Godkendelse af dagsordenen
Dagsorden er godkendt.
2. Kl. 9.03-9.05 Godkendelse af referat
Opfølgning på tilmelding til skovturene - alle melder sig til enkeltvis.
Godkendt referat fra 27. april 2022 er godkendt.
3. Kl. 9.05-9.15 Seniorrådets økonomi
Temadag med Ulf Pilgaard: der er desværre ingen mulighed for egenbetaling ved en temadag.
Seniorrådet må ikke opkræve egenbetaling.
Seniorrådet har fået overført penge fra sidste års budget og det besluttes derfor at undersøge
muligheden for at afholde temadag med besøg af Ulf Pilgaard.
Seniorrådet drøfter målgruppen for hvem de gerne vil nå ud til, og dermed besluttes det også
at de gerne vil invitere til en temadag med oplæg fra Ulf.
Det foreslås at lave en café samtidig med oplægget, således at gæster kan nå at tale med
medlemmerne af seniorrådet.
Det besluttes at Herle Klifoth og Minna Vadskjær underskriver en eventuelt aftale med Ulf
Pilgaard, da der er betaling på 26.500 kr. for hans oplæg.
Willy er tovholder på temadagen Gladsaxebladet og 60+ med tilmelding til temadagen.
Det aftales af sekretæren undersøger muligheden for at få en annonce i Gladsaxebladet til
september med tilmelding til temadag.
4. Kl. 9.30-10.00 Drøftelse af OneNote
Tidligere punk: billede af seniorrådet er aflyst pga. manglende rådsmedlemmer.
Sekretær finder et nyt tidspunkt for fotografering.
Sekretæren introducerer seniorrådet til OneNote hvori dagsordener for møderne fremover
kommer til at ligge.
5. Kl. 10.00-10.15 Gennemgang af Sundhed og rehabiliteringsudvalgets dagsorden
Formanden orienterer om Sundhed og rehabiliteringsudvalgets møde:

Der er ansat en læge på Kildegården fordi der er for mange dårligere borgere som bliver
overflyttet til Kildegården fra hospitalerne.
Kommunen har for mange plejehjemspladser for demente så de skal konverteres til
ældreboliger.
Mangel på personale - der er nogle målsætninger men nogle skal følge op på de målsætninger.
Jimmy skal fortsat have et møde med lederen af Rosenlund.
Hypnoterapi sammen med anden behandling skal gøre mere permanent for nogle borgere.
Man vil konvertere nogle af de fysiske besøg hos borgeren med skærmbesøg, hvor det giver
mening. Seniorrådet udtrykker ønske om at der bliver lavet en forbrugerundersøgelse af det
efterfølgende. Der er også tale om at man skal hjælpe borgerne med medicindosering ved
skærmbesøg.
Støjgener skal reduceres på Bakkegården - de skal skærme af så borgerne ikke kan se bilerne.
Der er afsat 930.000 kr. til anlægsfaciliteter på Bakkegården - synet af biler, vil afhjælpe
støjgenerne.
Hverdagsteknologier skal tilføjes i kvalitetsstandarterne - Social- og sundhedsforvaltningen
anbefaler at udbrede kendskab til hverdagsteknologier til borgere inden det bliver nødvendigt.
Jørn og Lis vil deltage på nogle dage hvor borgere bliver introducerer til hverdagsteknologier i
lejligheder. Per stiller også gerne op og har kendskab til det. Samtidig vil Jørn og Lis lave en
annonce til Gladsaxebladet hvor de vil skrive om hjælpemidlerne.
Der orienteres om at ledere på et plejecenter også skal have aften og nattevagter.
Der orienteres om omorganisering i forvaltningen. Der skal fremtidigt være to ledere af
egegården og møllegården, som nu er drevet af én enkelt leder. Lederen af egegården/
møllegården har opsagt sin stilling. De midlertidige pladser og hjemmeplejen skal også opdeles
under to ledere.
Der bliver ikke indstillet til 10 timers ekstra sekretærbistand.
Herle inviteres på næste møde for at drøfte sekretærbistand.
6. Kl. 10.15-10.30 Drøftelse af Fremtidens ældrepleje på baggrund af ministerens udspil
og afholdte møder
Input til ny ældrelov. Mødet var for kort men der var nogle gode tanker bag mødet.
Der var fokus på uddannelse, tid og kvalifikationer til medarbejderne - det er det der kommer
først, men det var ikke med på dagsorden.
Forebyggelse er ikke i ældreloven. Fleksibel udgang af arbejdsmarkedet - hvis man skulle gøre
meget for ældreloven skal man kigge på forebyggelse.
Hvis ikke vi genoptræner folk så får vi flere omkostninger senere - tage tingene i opløbet/
forebyggende og rehabiliterende.
Introduktionsmøde i Ballerup - hvordan kan vi forestille os den fremtidige ældrepleje?
Minna laver et oplæg til ministeren og sender til de andre seniorrødder som kan rette og
kommentere.
Has Christian taler videre med Kristine om fremtidens ældrepleje.
7. Gensidige korte meddelelser, som ikke kan udveksles pr. mail v/alle
8. Input til presseudvalget
Kommunikation til pressen, hvordan kan Seniorrådet blive mere synligt?
Seniorrådet foreslår at der skal et borgerindlæg med i 60+ omkring idrætsturen til Bornholm.

Hans Christian skriver til redaktøren for 60+ at vi gerne vil have en side omkring turen til
Bornholm.
Minna skriver til en borger, der kan skrive et input til bladet.
9. Kl. 11.00-12.00 Follow-up
Gladsaxedagen 27. august 2022 - Seniorrådet er meldt til - Jimmy deltager ikke til
Gladsaxedagen.
Sekretæren tjekker hvad der ligger af plakater og tryk i kælderen og viser det til seniorrådet.
Alternativ drøftes det på næste møde, hvad der skal bestille af plakater mv. til Gladsaxedagen.
Det aftales at sekretæren undersøger at bestille nogle t-shirts til seniorrødderne med logo, som
rådsmedlemmerne kan bruge ved seniorrådets arbejde.
Retningslinjer for sekretæren og medlemmerne af rådet skydes til næste møde og drøftes med
Herle.
Rammerne for rådet sættes af forvaltningen og sendes til seniorrådet inden næste møde.
Transport for seniorrådet: seniorrådet får udleveret 3 rejsekort som de som udgangspunkt skal
transportere sig på til diverse møder og arrangementer. Gladsaxe er en grøn kommune der
arbejder ud fra verdensmålene og derfor ønsker vi at transporten bliver grønnere for alle. Det
aftales at sekretæren drøfter transport til yder kommuner med Herle.
Information om brobyggerne - sættes på årshjulet af Minna. Sekretæren undersøger hvem der
er kontaktperson for brobyggerne med henblik på et møde med seniorrådet.
Møde med omsorgstandplejen - Jimmy og Jørn har møde med dem 3. juni og giver en
tilbagemelding på næste møde.
Møde med Handicapudvalget - Lis og Minna har møde med dem d. 9. juni kl. 12 og giver en
tilbagemelding til rådet efterfølgende.
10. Bordet rundt
Diæter skal for fremtiden kun være morgenmad og frugt - ikke frokost.
Ordstyrer: Hans Christian Kirketerp-Møller
Referent: Olivia Norup Jantzen
Med venlig hilsen
Minna Vadskjær
Seniorrådets møder:
18/5, 7/6, 30/8, 28/9, 25/10, 23/11, 21/12

