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MEDLEMMER:
Inge Mandrup, formand (IM)
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02. december 2021

Referat af Seniorrådets møde 29. november 2021
1. Godkendelse af referat fra den 1. november 2021
Godkendt.
IM vil forhøre sig i det nye udvalg om Bjarne kan fortsætte i Trafiksikkerhedsplangruppen, som
fortsætter det næste halve år.
2. Seniorrådets økonomi v. BM og CEA. (bilag vedlagt)
Seniorrådet forventer at de midler, der er tilbage fra i år, bliver overført til næste år.
3. Gennemgang af Sundheds- og Rehabiliteringsudvalgets dagsorden til mødet den 1. december 2021
Punkt 1. Katalog med anbefalinger fra Opgaveudvalg for pleje- og demensboliger og hjemmepleje,
Kommende behandlingsforløb:
Spørgsmål / kommentarer til Katalog med prioriterede anbefalinger side 2:
Punkt 6 (side 3) hjemmeplejen:
Seniorrådet har et spørgsmål til, hvorvidt og hvornår opfølgning foregår fra Visitationen i dag.
Seniorrådet finder det bekymrende, hvis det fremadrettet kun bliver hvert andet år.

Generelt:
Hvordan forestiller man sig, at man kan følge op på de områder, hvor man har vurderet, at der
kan handles inden for de givne økonomiske rammer. Eksempelvis punkt 3, 4, 5: Pleje - og
demensboligenhed.
Seniorrådet mener, at man bør se på ledelsesstrukturen i plejeboligerne og i hjemmeplejen, fx
undrer det, at der er en fælles leder på to plejehjem.
Seniorrådet mener, at der bør fokuseres mere på ledelseskompetencer.
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3.a Høring om reviderede rammevedtægter for Beboer- og Pårørenderåd i kommunens plejeboliger
og Plejehjemmet Hareskovbo
Seniorrådet fremsender sit tidligere høringssvar igen.
4. Gensidige korte meddelelser, som ikke kan udveksles pr. mail v/alle
Ingen.
5. Referat fra diverse udvalg
Borgerservice (IM)
Bruger- og pårørenderåd.
Møde Rosenlund (IM),
Møde Møllegården (TO)
Beskæftigelseshuset OJ, TO)
Dagcenter og plejeboliger (AV, IM)
Danske Ældreråd.
Følgegruppen Kildegården.
Møde den 1.november
Handicaprådet. (AV, IM)
Møde den 8.november
Mad (HJ, TO)
NØ-regionen
Omsorgstandplejen.
Møde. (Hj,AV, IM)
Møde den 26. november
Projekt Ensomhed (AV)
Regionsældrerådsmøde. (IM, TO)
Møde den 24. november
Temamøde
Trafik- og teknik.
60+bladet (HJ, BM, OJ)
Vest-regionen
Ældre Sagen (AV, IM)
De nuværende seniorrådsmedlemmer er indstillet på, at de kan kontaktes af de nye Seniorråds
medlemmer, hvis der er behov for det i forhold til mærkesagerne.
6. Eventuelt
Formanden takkede for samarbejdet.
7. Velkomst til det nyvalgte Seniorråd og farvel til det afgående Seniorråd klokken 10.30-11.00
Borgmesteren og social-og sundhedsdirektøren deltog under punktet
8. Frokost klokken 11-12

Ordstyrer: Anny Vestergaard (AV)
Referent: Tina Dahrup Razali
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Med venlig hilsen
Inge Mandrup
Formand for Seniorrådet

Kalender til orientering:
Sundheds- og Rehabiliteringsudvalgets møder 2021:
1.12
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