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Referat af Seniorrådets møde 1. november 2021
1. Godkendelse af dagsordenen
Dagsordenen blev godkendt.
2. Godkendelse af referat fra 11. oktober 2021, seniorrådsmødet
Referatet blev godkendt.
CEA bad om, at det fremgår af dagsordenen, hvilket mødelokale mødet afholdes i.
BM ønskede at få et ekstra punkt på dagsordenen om trafik.
HJ ønskede at få et ekstra punkt på dagsordenen om evaluering af seminaret på Højgård.
3. Seniorrådets økonomi v. BM og CEA. (bilag vedlagt)
Seniorrådet forventer, at restbeløbet overføres til næste år.
Afgående Seniorrådsmedlemmer vil gerne beholde deres IPads, GU undersøger om/hvad det vil
koste.
4. Gennemgang af Sundheds og Rehabiliteringsudvalgets dagsorden til mødet 3. november 2021
IM og AV havde holdt møde med SRU formanden.
Nogle af Bruger- og pårørenderådene i plejeboligerne ønsker ikke, at Seniorrådet deltager. IM har
udarbejdet et forslag til bemærkninger til SRUs dagsorden omhandlende dette. CEA foreslog, at
Seniorrådet undersøger, hvor mange steder i landet Bruger- og Pårørenderådene har Seniorrådet
repræsenteret.
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IM svarede, at det er meget forskelligt, om Seniorrådet er med i Bruger- og Pårørenderådene. Der
er en forhistorie i Gladsaxe, der gør, at nogen ikke ønsker Seniorrådet repræsenteret.
CEA sagde, at Seniorrådets væsentligste force er, at vi kan samle op på problemstillinger på tværs,
som de enkelte råd ikke fanger.
OJ sagde, at Lene Svendborg vil tage dette op politisk igen.
IM sagde, at forslag skal komme nu, da det skal sendes i dag. Seniorrådet bakkede op om IM’s
oplæg.
5. Gensidige korte meddelelser, som ikke kan udveksles pr. mail v/alle
Seniorrådet drøftede følgegruppen på Kildegården.
6. Nyt punkt om trafik
BM bliver interviewet om trafiksikkerhed og tryghed for seniorer i Gladsaxe og evt. løsninger. Det
er et firma, der har fået til opgave at udarbejde en ny trafiksikkerhedsplan for Glx.
HJ nævnte afgrænsede cykelstier fremfor bare en stribe på vejbanen, hvor bilerne kan komme op.
CEA sagde, at disse emner blev drøftet på mødet med Trafik- og Teknikudvalget. Han henviste til
referatet.
AV sagde, at nogle overgange fra fortov til vej er så stejle, at man ikke kan gå der med rollator fx på
Novembervej.
7. Referat fra diverse udvalg
Borgerservice (IM)
Bruger- og pårørenderåd.
Møde Rosenlund (IM), IM har talt med lederen om at etablere socialt samvær. Caféen er ikke
åben for offentligheden.
Møde Møllegården (TO)
Dagcenter og plejeboliger (AV, IM)
Danske Ældreråd.
Ældrepolitisk konference den 25.okrober (AV, IM)
Følgegruppen Kildegården.
Møde den 1.november 2021 (IM)
Handicaprådet. (AV, IM) Uformelt møde.
Mad (HJ, TO)
Evaluering af præsentationen fra Det Danske Madhus den 11.oktober 2021. De ville gerne have
en tilbagemelding fra Seniorrådet. Store portioner og meget velsmagende mad. Der var ros fra
Seniorrådet. IM havde dog suppleret med grønt.
NØ-regionen
Opgaveudvalg for pleje og demensboliger og hjemmeplejen. (IM)
Møderække 7.6,16.6,11.8,26.8,23.9,26.10.2021
Omsorgstandplejen.
Møde 26.11.2021. (AV, IM)
Projekt Ensomhed (AV) styregruppemøde torsdag. Projektet kører til udgangen af 2022.
Regionsældrerådsmøde. (IM, AV)
Temamøde
Trafik- og teknik.
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60+bladet (HJ, BM, OJ)
Vest-regionen. Ros til arrangementet, der var godt planlagt.
Evaluering af mødet den 27. oktober 2021
Ældre Sagen (AV, IM)
8. Drøftelse af Mærkesager for det nuværende Seniorråd, som seniorrådet vil overbringe til det
nyvalgte Seniorråd
Det gamle Seniorråd står til rådighed for de nye, hvis de ønsker overlevering af mærkesagerne.
Boligforhold for seniorer (BM)
Borgerservice (IM)
Bruger-pårørenderåd
Budget (BM, CEA)
Hjemmeplejen, dagcentre (AV, IM)
Mad (TO, HJ)
Normering på seniorcentre
Mund- og tandhygiejne på seniorcentre (AV, HJ, IM)
Presse og 60+ (BM, HJ, OJ)
Referencegruppe Sundhedshuset (OJ, TO)
Letbane, lette adgangsveje mv.
Regionen øst (AV, IM)
Regionen vest (IM, HJ, AV)
Regionsældrerådet (TO, IM) Samarbejde med Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget
Samarbejde med Trafik og Teknik udvalget
Seniorboliger (HJ, IM, AV)
Syn og hørelse
Trafik/teknik (BM)
Transport til Telefonfabrikken (flekstursordning, gratis transport til Telefonfabrikken) Punktet skal på
dagsorden til mødet 29. november 2021
Årlige busbestillinger (ændringer af ruter mv.)
Utilsigtede hændelser
Velfærdsteknologi/ (Hverdagsteknologi)
Generelle områder? (alle)
TO sender skema til opfølgning på mad til GU.
OJ tilbød at skrive læserbreve, hvis det nye Seniorråd ønsker opbakning fra en person udenfor rådet.

9. Opfølgning på seniorrådsvalget
IM oplyste stemmeprocent o.a. OJ nævnte, at nogle Seniorråd har udskiftning hver 2. år.
IM fortalte, at nogle Seniorråd har en kontaktperson til suppleanterne.
10. Hvad ønsker seniorrådet til Presse og 60+ på nuværende?
Valgresultatet er annonceret.
11. Eventuelt
Intet.
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Ordstyrer: Anny Vestergaard (AV)
Referent: Ghita Uldbæk (GU)

Med venlig hilsen
Inge Mandrup
Formand for Seniorrådet

Kalender til orientering:
Seniorrådets mødedatoer 2021:
29.11, velkomst til det nyvalgte Seniorråd og farvel til det afgående Seniorråd ved Borgmesteren kl.10.30
med efterfølgende frokost
Sundheds- og Rehabiliteringsudvalgets møder 2021:
1.12
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