Seniorrådet i Gladsaxe
v/ formand Inge Maria Mandrup
Rådhus Allé 7, 2860 Søborg
Formanden træffes på telefon 61 40 30 16
Seniorrådets e-mail: seniorraadet@gladsaxe.dk

Seniorrådet i Gladsaxe
MEDLEMMER:
Inge Mandrup, formand (IM)
Anny Vestergaard, næstformand (AV)
Bjarne Mogensen (BM)
Carl-Erik Andersen (CEA)
Hanne Hvidtfeldt Jakobsen (HJ)
Otto Jarl (OJ)
Tommy Olsen (TO)

30. juni 2021

Referat af Seniorrådets møde 28. juni 2021
1. Godkendelse af dagsordenen
Dagsordenen blev godkendt med den tilføjelse, at bagsiden til 60+ gennemgås under punkt 6.
2. Godkendelse af referat fra Seniorrådsmødet den 31. maj 2021
Referatet blev godkendt.
3. Seniorrådets økonomi v. BM og CEA. Bilag vedlagt
Ingen bemærkninger.
4. Gensidige korte meddelelser, som ikke kan udveksles pr. mail v/alle
IM oplyste, at Social- og Sundhedsforvaltningen får ny sundhedsdirektør Gitte Bylov Larsen. IM har
skrevet til hende og inviteret hende til at møde Seniorrådet i efteråret.
OJ roste oplægget med Seniorrådets budgetønsker til Byrådet. Det overvejes, om
Seniorrådsformanden skal ringe rundt til gruppeformændene. CEA har tidligere gjort dette.
Seniorrådet vil sætte annonce på forsiden og/eller en halv sides annonce i Gladsaxebladet. BM og
OJ tager denne opgave.
TO fortalte, at Kildegården er booket til temamøde om fremkommelighed 21.09.2021 klokken
14.30-17.30. Oplægsholdere kan fx være politiet og Danske Seniorer. Ole Skrald skal inviteres til at
deltage. IM og TO planlægger.
Der skal bookes seminar på Højgård for det nye Seniorråd primo januar 2022. GU booker.
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5. Input og ansvarlige for høringssvar deadline 1. august ”Vedtægter for Beboer- og
Pårørenderådene i kommunens plejeboliger”
BM kommer med oplæg til høringssvar. CEA sagde, at man bør foretage lobbyvirksomhed. OJ
kontakter Michael Dorph mfl. IM har talt med Dorthe Wichmand Müller. CEA taler med Lone
Yalcinkaya osv.
6. Referat fra diverse udvalg
Borgerservice (IM)
Bruger- og pårørenderåd
Møde på Rosenlund. Referatet er sendt ud. Der er afsat ekstra ressourcer ift. psykiatriske
borgere, og det er nu forklaret for beboere og pårørende, så det er faldet lidt mere ro på (IM).
Møde på Møllegården. Referatet er sendt ud. (TO)
Dagcenter og plejeboliger (AV, IM)
Danske Ældreråd.
Repræsentantskabsmøde den 16. juni 2021 i Odense kl. 11 til 16 og (TO, IM). Der blev valgt
ny formand fra Brønderslev Inger Møller Nielsen. Der blev fremsat forslag om at ansætte en
journalistisk medarbejder, men dette er der ikke midler til. Ældreministeren Astrid Kragh var til
stede. TO ville gerne have stillet et spørgsmål om pensionens størrelse, men han fik ikke
mikrofonen. Referatet bliver udsendt efterfølgende.
Følgegruppen Kildegården.
IM og Ældre Sagens Lise Vork har fået sat nogle punkter på dagsordenen, men der blev ikke
brugt meget tid på dette, da det meste af tiden gik på den nyansatte læge på Kildegården. Møde
den 7. juni og den 15. juni 2021 (IM). Den konstituerede Social- og Sundhedsdirektør og
afdelingslederne deltog i mødet. Sidstnævnte er nu blevet placeret fysisk i afdelingerne.
Handicaprådet.
IM havde møde med den nye formand Torben Nielsen, og møderne fortsættes.
Hjælpemiddelområdet er et fælles fokusområde. Comprilanbind kan være en fælles sag.
Mad (HJ, TO)
Invitation fra Det Danske Madhus?
NØ-regionen
Opgaveudvalg for pleje og demensboliger og hjemmeplejen. (IM)
Møderække 11.8, 26.8, 23.9, 26.10.2021 Møder afholdt den 6. juni og den 16. juni. (referater sendt
ud). IM roste møderne for at være meget velorganiserede.
Projekt Ensomhed (AV)
Regionsældrerådsmøde. (IM, TO)
Møde den 15. juni 2021 (aflyst)
Temamøder
Trafik- og teknik.
Møde med udvalget den 4. oktober 2021 kl. 19
OBS. Emner seniorrådet ønsker drøftet?
Alle deltager. BM kommer med oplæg til ønsker til drøftelse med udvalget.
60+bladet (HJ, BM, OJ)
Seniorrådet har fået tilsendt udkast til bagsiden. HJ ønsker sig en bedre formulering angående
økonomien. OJ spurgte, hvem der er målgruppen for bagsiden på 60+? Alle der læser det, både
60+ere og evt. politikere. Måske skal man tænke mere i målgrupperne.
Vest-regionen (HJ)
Gladsaxe skal arrangere temadag, HJ har spurgt til lokaler på Bakkegården, og der er kommet en
række mulige datoer 9/9, 15/9, 16/9, 29/9, 30/9, 27/10. Det skal ikke ligge sammen med et
regionsrådsmøde. Foredrag om demens ved Charlotte Rugh. HJ kontakter hende. Leder af
AkutTeamet Anna Inman. GU sender mailadresse til HJ. Formanden for Seniorrådet byder
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velkommen til arrangementet og evt. Bakkegårdens leder Mette Thoms, nu det afholdes på
Bakkegården.
Ældre Sagen (AV, IM)
7. Ønsker til Emner til Seminar den 11. oktober 2021
Invitation fra Det Danske Madhus. På sidste møde blev aftalt, at det skal besluttes, om Det Danske
Madhus skal inviteres til at deltage på Seniorrådets seminar 11. oktober. IM inviterer Det Danske
Madhus og den nye Social- og Sundhedsdirektør Gitte Bylov Larsen.
8. Opfølgning på seniorrådsvalget v/ GU og IM
Der er 8 opstillede kandidater til Seniorrådsvalget. Deres navne er:
Hans Christian Kirketerp-Møller
Inge Maria Mandrup
Jimmy Hansen
Jørn Guldberg
Lis Smidsholm
Minna Vadskjær
Per Mikkelsen
Willy Frank Jørgensen
GU sender præsentationsteksterne til Seniorrådet til orientering. IM har inviteret kandidaterne til
et møde hjemme hos hende 12. august klokken 14.
Hvor mange bruger AION til Seniorrådsvalg? GU undersøger. [efter sommerferien, da vores
kontaktperson holder ferie]
IM sagde, at på repræsentantskabsmødet var der stemning for at afholde fremmødevalg sammen
med kommunalvalget.
9. Hvad ønsker Seniorrådet til Presse og 60+ på nuværende?
Fremgår andre steder i referatet.
10. Eventuelt
CEA spurgte, hvad Seniorrådet gør, når Borgmesterens budgetforslag kommer i august?
Seniorrådet har tidligere reageret meget hurtigt. Seniorrådet sender bemærkninger til IM, der
samler til et høringssvar, der skal sendes til Byrådet. GU sender budgetforslaget til Seniorrådet.

Ordstyrer: Inge Maria Mandrup (IM)
Referent: Ghita Uldbæk (GU)

Med venlig hilsen
Inge Mandrup
Formand for Seniorrådet
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Kalender til orientering:
Seniorrådets mødedatoer 2021:
30.8, 27.9, 1.11, 29.11, 29.11
Sundheds- og Rehabiliteringsudvalgets møder 2021:
2.9, 30.9, 3.11, 1.12
Seminar:
Datoer til 2021 reserveret lokale til den 11. oktober 2021
Diverse møder
Orientering til nye pensionister?
Mærkesager for Seniorrådet (reminder)
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)
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)
Generelle områder (alle)
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