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Referat af Seniorrådets møde 6. april 2021
Gæst den 6.april 2021 kl. 11.15 til kl. 12.15 Borgmester Trine Græse med henblik på drøftelse af
Seniorrådets budgetønsker
1. Godkendelse af dagsordenen
Dagsordenen blev godkendt.
2. Godkendelse af referat fra den 1. marts 2021
Referatet blev godkendt.
3. Seniorrådets økonomi v. BM og CEA. bilag vedlagt
Godkendt.
4. Gennemgang af Sundheds og Rehabiliterings udvalget dagsorden til mødet den 7.april 2021
IM og AV holdt formøde med formanden. Stillede uddybende spørgsmål til budgettet.
Rygestop: Udmærket at give tilskud til tyggegummi mv.
Følgegruppe på Kildegården: Seniorrådet mener, at det er godt, at hjemmeplejen er kommet
med, og at kommissoriet kunne strammes op. Deltagerne skal have en relation til en borger, der
modtager pleje. Det er bl.a. et problem for Ældre Sagen. Det er vigtigt for Dorthe, at vi rigtigt får
indblik i plejen.
Oplæg om personcentreret omsorg: Der er politikere i udvalget, der ikke er så opdaterede på
personcentreret omsorg.
Hjerneskade: Der bør ikke kun være fokus på de arbejdsduelige, men også de ældre. Dorthe tager
dette videre til udvalget.
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Mund- og tandpleje: Seniorrådet ønsker, at der kommer en overordnet tandplejer og sørger for,
at nyt personale bliver oplært.
Opgaveudvalg: BM hvem bliver formand? Det er ikke besluttet endnu.
Klagesager: Man ændrer skabelonen og afrapporteringen bliver kvartalsvis.
Budgetønsker fra råd mv.: Bruger- og pårørenderådet på Rosenlund har indsendt ønsker
efterfølgende. De kommer med i sagen.
Værdighedsmilliarden: Der kunne måske være mulighed for at få mere rengøring. Dette tager
Seniorrådet op med Borgmesteren i dag. CEA sagde, at der er mindreforbrug pga. Corona, så nogle
af pengene kunne evt. overføres til andre ting.
Caféåbent i weekenderne: Der skal være fokus på caféer i hele kommunen og ikke blot centreret
på Kildegården. Seniorrådet forventer, at caféerne åbner samtidig med indendørsserveringen på
restauranterne.
Seniorrådet sender ikke bemærkninger til SRU’s dagsorden.
5. Forberedelse med evt. forslag til mødet 3.maj med Stadsarkitekten og Chefkonsulenten
Flere Fodgængerovergange.
Lysregulering. Meget korte lys, så ældre ikke kan nå over.
Ældreboliger i fremtiden herunder kapacitet og handicapvenlige boliger. Typer af
ældrevenlige/Seniorboliger og seniorbofællesskaber.
CEA oplyste, at busserne bliver skiftet til el-drift, og Seniorrådet bør sikre sig, at busserne hav lav
indstigning, ældrevenlig indretning af stoppestederne mv.
6. Gensidige korte meddelelser, som ikke kan udveksles pr. mail v/alle
IM orienterede om borgerhenvendelser. HJ har haft en henvendelse fra en borger angående, at vi
overgår fra NEMID til Mit ID. Man kan godt klare sig uden smartphone også fremover. Man kan
læse mere på Digitaliseringsstyrelsen hjemmeside. Der skal forklares om dette i 60+.
IM har undersøgt, hvordan det går med brandsikkerheden i plejeboligerne. Vi får en status fra
forvaltningen. Der bør også stå om Coronapas i 60. CEA sagde, at man kan bør kunne få tilsendt et
Coronapas med posten.
IM oplyste, at der er ønske om flere tilbud til demente borgere ift. mere aflastning til pårørende til
demente.
FOA vil annoncere en ny uddannelse: Plejemedhjælper. Ny stilling inden for ældreplejen.
Seniorrådet holder øje med dette.
7. Referat fra diverse udvalg
Borgerservice
Bruger- og pårørenderåd Rosenlund angående psykiatriske borgere. Seniorrådet har fået referatet.
Dagcenter og plejeboliger
Følgegruppen Kildegården møde den 22. februar 2021 IM. Følgegruppen gennemgår forskellige
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emner på området ved møderne.
Handicaprådet. Der er kommet ny formand, Torben Nielsen, og vi håber, at der fortsat skal holdes
møder 4 gange om året.
NØ-regionen
Omsorgstandplejen
Projekt Ensomhed. AV har sendt en orientering om aktiviteter knyttet til projektet. Der er afholdt
to møder og et tredje er på vej. Der er afholdt møder med alle kirker, og der er bl.a. indført en
telefonven-ordning mv.
Temamøder:
Trafik- og teknik
60+ IM roste omtalen af Seniorrådet og om valget i 60+. HJ tager Coronapas og Mit ID til næste
møde i redaktionsgruppen. Psykiatriske patienter på Rosenlund. Bede forvaltningen om at fortælle
om dette i 60+ fx lederen på Rosenlund eller Herle.
Vest regionen. Vest regionen skal komme på besøg, men der er fortsat lukket pga. Corona.
Danske Ældreråd. IM fortalte, at de vil lave en ny hjemmeside med flere informationer og med en
fælles indgang til hele Seniorrådet. Jørgen Gettermann blev valgt som formand.
8. Opfølgning på seniorrådsvalget
Det blev besluttet, at informationsmøderne i april aflyses på grund af Coronasituationen. HJ
aflyser Hovedbiblioteket og GU sørger for, at aflysningerne annonceres i Din Kommune Informerer
Seniorrådet drøftede at anvende sociale medier fx Facebook og fx annoncere på Lis Gymnastiks FB
side. Annoncere i Gladsaxebladet. BM, HJ, OJ arbejder videre med dette. GU går videre til
kommunikationsafdelingen angående muligheder for at promovere Seniorrådsvalget under
Corona.
9. Hvad ønsker seniorrådet til Presse og 60+ på nuværende?
Hvem skal præsenteres i næste 60? Redaktionsgruppen tager dette op på næste møde.
10. Eventuelt
Seniorrådet ønsker at afholde sine møder virtuelt, indtil alle er vaccinerede.
Ordstyrer: Anny Vestergaard (AV)
Referent: Ghita Uldbæk (GU)

Med venlig hilsen
Inge Mandrup Formand for Seniorrådet
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Kalender til orientering:
Seniorrådets mødedatoer 2021:
3.5, 31.5, 28.6, 30.8, 27.9, 1.11, 29.11, 29.11
Sundheds- og Rehabiliteringsudvalgets møder 2021:
5.5, 2.6, 2.9, 30.9, 3.11, 1.12
Seminar:
Mandag d. 11. oktober kl. 9-15
Diverse møder: Orientering til nye pensionister?
Mærkesager for Seniorrådet
Boligforhold for seniorer (BM) Borgerservice (IM)
Budget (BM, CEA
Trafik/teknik (BM)
•
•

· Opfølgning på Flextur ordningen til Telefonfabrikken
· Fremkommelighed på veje og fortove

Hjemmeplejen, dagcentre (AV, IM)
Mad (TO, HJ)
Mund- og tandhygiejne på seniorcentre (AV, HJ, IM)
•

· Opfølgning med Omsorgstandplejen, projektet afsluttes ultima 2020 afsluttende møde
foråret 2021

Presse og 60+ (BM, HJ, OJ)
Referencegruppe Sundhedshuset (OJ, TO)
Seniorboliger (HJ, IM, AV)
•
•
•
•
•
•
•

· Utilsigtede hændelser
· Velfærdsteknologi/ (Hverdagsteknologi)
· Normering på seniorcentre
· Bruger-pårørenderåd (TO Møllegården, IM Rosenlund)
· Kontakt til seniorklubber/foreninger
· Kontakt til Fælles Bruger-pårørenderåd (TO, IM))
· Syn og hørelse

Regionen Øst (AV, IM)
Regionen vest (IM, HJ, AV)
Regionsældrerådet (TO, IM)
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