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Referat af Seniorrådets mødet den 28.oktober 2019
1. Godkendelse af dagsordenen
AV blev valgt som ordstyrer i stedet for BM. Dagsordenen blev godkendt.
2. Godkendelse af referat fra 30. september 2019 og referat fra seminar 21.oktober 2019
HJ sagde, at temamødet ikke ligger i foråret, men i september 2020. Referatet fra seminaret kommer
til godkendelse på næste Seniorrådsmøde.
3. Gennemgang af Sundheds- og Rehabiliteringsudvalgets dagsorden og evt. forslag til skriftlig
forespørgsel til udvalget v/BM + IM
IM havde afholdt møde med SRU-formanden. Hun havde problematiseret overfor hende, at
ensomhedsproblematikken blev trukket ind i klippekortsordningen. Kriterierne bør i stedet være
anderledes. Udvalget skal drøfte dette. AV kunne godt se fornuften i at tage midler til
ensomhedsproblematikken. Der sidder mange ensomme rundt omkring, og de bliver fundet pga.
brobyggerne. CEA sagde, at dette er kommet med i budgetforliget, så det er nok besluttet. Kriterierne
skal i så fald ændres. BM fremhævede, at hovedrengøring også er en del af
ensomhedsproblematikken.
Seniorrådet vil anbefale udvalget, at kriterierne skal ændres, og at det ikke behøver at tage
udgangspunkt i antallet af minutters hjælp om dagen. Der bør være mere fleksibilitet i kriterierne.
Midlertidige pladser og genoptræning: Social- og Sundhedsdirektøren har også fokus på dette, og på,
at vi ikke skal høre mere dårligt om Kildegården. Udvalget holder møde med ledelsen i forbindelse med
deres kommende udvalgsmøde. Der anvendes færre vikarer, hvilket tidligere har været et problem ift.
kvaliteten.
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Ventetid på genoptræning: Hvis man har meget specialiserede genoptræningsforløb, så bør man slå
sig sammen med nabokommunerne. Dejligt, at ventetiderne er gået ned.
Selvfinansierede temature: Hvilke økonomiske konsekvenser har det for deltagerne? IM spørger Herle
og evt. SRU-formanden om dette.
Seniorrådet sender kommentarer til udvalgets dagsorden ift. klippekortordningen.
4. Evaluering af vores møder, arbejde og prioritering af aktiviteter i de to første år af den nuværende
valgperiode (OJ)
CEA deltog ikke i behandlingen af dette punkt.
Samarbejdsformen er et emne, som Seniorrådet ikke bliver færdige med at tale om.
5. Drøftelse og vedtagelse af mødedatoer for Seniorrådet i 2020
-Herunder drøftelse og evt. vedtagelse af nyt mødetidspunkt for rådet.
Foreslåede datoer:
SRU møde den 15.01. 2020 - SR møde den 13.1. 2020
SRU møde den 05.02.2020 - SR møde den 03.02.2020
SRU møde den 04.03.2020 - SR møde den 02.03.2020
SRU møde den 01.04.2020 - SR møde den 30.03.2020
SRU møde den 06.05.2020 - SR møde den 04.05.2020
SRU møde den 03.06.2020 - SR møde den 02.06.2020 (tirsdag Efter 2. Pinsedag)
SRU møde den 14.09.2020 - SR møde den 08.09.2020
SRU møde den 01.10.2020 - SR møde den 28.09.2020
SRU møde den 04.11.2020 - SR møde den 02.11.2020
SRU møde den 02.12.2020 - SR møde den 30.11.2020
Seniorrådet besluttede ovennævnte mødedatoer, og at møderne fremover ligger klokken 9.00-12.00.
Møderne skal afsluttes med frokost. IM og BM har møde med SRU formanden klokken 8-9.
6. Forslag til datoer for seminar for seniorrådet i 2020 (forslag i februar uge 9 og oktober i uge 43)
Seniorrådet besluttede at afholde seminar i begge de nævnte uger. TO reserverer lokaler.
7. Seniorrådets stillingtagen og kommentar til det vedtagne budget for Gladsaxe kommune 20202023.
Seniorrådet har udsendt kommentarer til budgettet og har talt med Borgmesteren om dette.
Demografiudviklingen er nævnt i budgetaftalen, men det er svært at se tallene ud fra aftalen.
Seniorrådet afventer en nærmere præcisering.
8. Forslag til temamøde: ”Den fjerde alder” ved Georg Julin (AV)
Seniorrådet har inviteret Henning Kirk i december 2019 om samme emne, og Georg Julin koster 34.000
kr. Seniorrådet går ikke videre med Georg Julin.
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Temmøde i december: Der sættes 300 stole op i rækker, og der serveres vand men ikke kaffe/te. TO og
HJ er ansvarlige for temamødet, og hele Seniorrådet hjælper på dagen.
9. Høringssvar/ Debatemner
-Høring om revideret indkøbspolitik. Herle Klifoth deltog under behandlingen af punktet.
Seniorrådet drøftede den nye indkøbspolitik, hvor økonomiudvalget har foreslået, at maden skal være
80 % økologisk. Der kan være disharmoni mellem økologiprocenten og C02-udledningen, da mange
økologiske varer er udenlandske. Hvis budgettet skal overholdes, vil der komme mange vegetardage og
grøddage i plejeboligerne og på de midlertidige pladser. Der er mange magre beboere i plejeboligerne
og det er en bekymring, om de vil tabe sig. I dag leveres 60 procent økologi, det har køkkenerne
arbejdet på de seneste år. Der var enighed om, at økologi ikke har højeste prioritet for denne gruppe,
da sundhedseffekten nok er begrænset.
IM oplyste, at de har fået henvendelser fra Beboer- og pårørenderådene på Rosenlund og Møllegården
angående dette. Ambitionsniveauet ift. økologi bør sænkes ift. beboerne i plejeboligerne. Beboernes
pris for mad ligger fast og kommer ikke til at stige uanset økologiprocenten.
BM spurgte til vurderingen af indkøbsaftalerne. Herle svarede, at dette vurderes af Indkøbsafdelingen.
Seniorrådet kan invitere lederen af indkøbsafdelingen, der kan fortælle om dette.
IM spurgte til tilskud til temature til Marienlyst. Herle svarede, at der kun har været tilskud til disse
ture på det seneste. Ved Danmarks ture og udlands ture betaler borgerne selv den fulde pris. Ved
skovture og endagsture betaler borgerne for mad og drikke men ikke for transport.
Seniorrådet vil invitere indkøbschefen Karen Pilt til et møde. BM tager denne opgave.
IM formulerer forslag til høringssvar, der sendes til Seniorrådet.
10. Fremtidige møder med Borgmester eller udvalg
-Status på møde med SRU i efteråret.
Seniorrådet har ikke indmeldt emner til et møde med SRU i efteråret, derfor aftales ikke yderligere
møder med udvalget i år. Seniorbofællesskaber kan ikke komme op igen allerede. IM har talt med SRUformanden om dette.
11. Gensidige korte meddelelser, som ikke kan udveksles pr. mail
Pengene til flextursordningen er anvendt 2 måneder før tid. CEA har sikret sig, at det behandles på
Trafik- og Teknikudvalgets møde i november 2019 både angående midler til resten af året samt en
fortsættelse af ordningen til næste år.
CEA har rykket for svar angående fodgængerovergang ved Kildegården. Søborg Hovedgade skal
totalrenoveres i 2020 og man vil se på dette i den forbindelse.
Ældre Sagen har arrangeret et borgermøde 19.11.2019 klokken 19.00 i Rådhuskælderen. Ældre Sagen
har bedt om, at Seniorrådet deltager.
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IM opfordrede Seniorrådet til at tilmelde sig Danske Ældreråds nyhedsbrev. IM og BM svarer på
spørgeskemaundersøgelsen.
IM tager problematikken angående, at suppleanter ikke må deltage i Seniorrådsmøderne som
observatører, op med Danske Ældreråd.
12. Rådets økonomi v/BM + CEA (vedhæftet)
IM foreslog, at Seniorrådet får roll-ups til Gladsaxedagen til næste år.
Seniorrådets økonomi viser, at der fremover godt kan deltage flere rådsmedlemmer på diverse
konferencer/temakonferencer arrangeret af Danske Ældreråd.
13. Forslag og prioritering af Gæster til seniorrådsmøderne i 2020
Demografimodellen -gæst Anne Skjoldan
Indkøbschefen -Karen Pilt
Seniorrådet besøger Egegården og Hjælpemiddeldepotet. BM foreslog Kellersvej.
IM inviterer og arrangerer.
14. Referater fra diverse udvalg
Borgerservice:
Bruger- og pårørenderåd: FBP Rosenlund den 18.november (TO,IM)
Kommunens Budget:
Danske Ældreråd: Ældrepolitisk konference den 26.november i Vingsted (TO,IM)
Dagcentre og Plejecentrene:
Hjemmeplejen:
NØ-regionen:
Omsorgstandplejen: IM har skrevet til Huda angående en ny dato, da et møde blev glemt.
Regionsældrerådet:
-Datoer (14/11) (TO og IM)
Samarbejde med Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget:
Temamøder: Forslag til emner -. (Se dagsordenens pkt. 7.)
-annoncering?
Trafik- og Teknikudvalget:
60+: - Bagsiden til 60 plus – efterårsnummeret, sendt til redaktionen efter tilbagemelding fra
seniorrådet (AV, BM, HJ, OJ, TO) den 11. oktober.
Vest-regionen i Høje Taastrup den 22. oktober (AV, HJ og IM): ”Nærheden”: Nyt byområde, hvor der
også er tænkt i seniorboliger i området. Det var inspirerende. Seniorrådet orienterede om Glad Senior
og planlagt kontakt til boligselskaberne.
Næste møde i Vest Regionen afholdes i Gladsaxe i foråret 2020! Der skal planlægges dato og indhold.
Hvem planlægger? AV, BM og HJ.
Visitationen:
15. Tilmelding til diverse møder
-tilmelding til seniorrådsmødet inkl. julefrokost den 25. november 2019? Alle deltager i julefrokosten.
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Danske Ældreråd: Vingstedkonferencen 26.11.2019: IM og TO deltager. BM overvejer at deltage og
giver GU besked. GU tilmelder. TO deltager i seminar 1 +2. IM tager to andre end TO. BM melder ind.
16. Eventuelt
Intet.

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

Med venlig hilsen
Inge Mandrup
Formand for seniorrådet

Kalender til orientering:
Seniorrådsmøder 2019:
25/11
Seniorrådsmøder 2020:
På dagsordenen den 28.10.2019 + forslag om mødetid (kl. 9-12)
Sundhed og Rehabiliteringsudvalgets møder 2019:
30/10, 27/11
Seminar:
For seniorrådsmedlemmer 21. oktober 2019.
Datoer til Seminar i 2020 (på dagsordenen 28. oktober 2019)
Diverse møder:
Mærkesager for Seniorrådet:
Boligforhold for seniorer (BM)
Borgerservice (IM)
Budget (BM, CEA)
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•

Opfølgning på bloktilskud, ”ældremilliarden,” fordeling på budgetterne. Hvordan udmøntes
omprioriteringsbidraget i Gladsaxe?
Trafik/teknik (CEA)
• Opfølgning på Flextur ordningen til Telefonfabrikken
• Fremkommelighed på veje og fortove
Hjemmeplejen, dagcentre (AV, IM)
• Utilsigtede hændelser
• Kvalitetsstandarder
• Velfærdsteknologi/ (Hverdagsteknologi)
• Kontakt til Seniorklubber/foreninger
Mad (TO, HJ)
Mund- og tandhygiejne på seniorcentre (AV, HJ, IM)
• Opfølgning med Omsorgstandplejen
Presse og 60+ (BM, HJ, OJ)
• PR via lokale medier
Referencegruppe Sundhedshus (OJ, TO)
Seniorcentre (HJ, IM, AV)
• Utilsigtede hændelser
• Velfærdsteknologi/ (Hverdagsteknologi)
• Normering på seniorcentre
• Bruger-pårørenderåd
• Høringssvar (tilsynsrapporter, kval. standarder, indsatskatalog)
• Kontakt til seniorklubber/foreninger
• Kontakt til bruger-pårørenderåd (IM, TO)
• Syn og hørelse
Regionen øst (CEA, AV)
Regionen vest (IM, HJ, AV)
Regionsældrerådet (TO, IM)
Generelle områder (alle)
• Henvendelse fra borgere
• Værdighedspolitikken ift. ensomhed
Emner til Temamøder:
Planlagte temamøder:
• At være ældre om 20 år Henning Kirk–planlagt til efteråret 2019(TO)
• Livstestamente og Tidlig fuldmagt er planlagt til foråret 2020(HJ)
Kommende emner:
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