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19. oktober 2021

Referat af Seniorrådets møde 11. oktober 2021
BM indledte mødet med at påpege, at der skal være en ordentlig tone i Seniorrådet, det gælder både
mundtligt og skriftligt.
Et af Seniorrådets medlemmer/Carl-Erik Andersen havde sendt en mail til næstformanden, der var
holdt i en ubehagelig og hård tone. Det er ikke acceptabelt og helt utilstedeligt.
IM sagde, at det er hændt flere gang før, at dette medlem /Carl-Erik Andersen, benytter sig af en sådan
retorik, og det er fuldstændigt uacceptabelt.
1. Godkendelse af referat fra seniorrådsmødet den 30. august 2021
Referatet blev godkendt.
2.Seniorrådets økonomi v. BM og CEA. (bilag vedlagt)
Seniorrådet forventer at få overført ikke-forbrugte midler til næste år, som vanligt.
3.Gensidige korte meddelelser, som ikke kan udveksles pr. mail v/alle
IM oplyste, at 5 plejeboliger tidligere tiltænkt til ægtepar på Møllegården bliver omdannet til
ældrevenlige boliger. TO sagde, at disse lejligheder på Møllegården vil egne sig godt til sådan et
projekt. Der er dog mange tvivlsspørgsmål fra beboernes side. Hvordan det fx kommer til at foregå
med hensyn til fraflytningerne.
Plejeboliger omdannes til ældrevenlige boliger, der administreres af KAB.
BM oplyste, at det er reglerne for almennytte boliger, der kommer til at gælde for disse boliger, så er
beboerne bedre beskyttet.
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IM nævnte, et eventuelt brug af vagtberedskab i plejeboligerne i aften- og nattetimerne, har nogen
andre hørt om det?
IM sagde, at man kan visiteres til at få opsat et håndtag, men ikke til hjælp med selve opsætningen af
det. Er der andre, der har hørt om det? BM tjekker, om dette fremgår af kvalitetsstandarderne.
IM orienterede om, at hun har været på besøg og fortalt om Seniorrådet i en Blixenklub. som der
findes 3 af i kommunen. Hun har ligeledes Orienteret om Seniorrådet i en SeniorNET klub.
AV orienterede om, at hun havde været inviteret til et kursus “demensvenligt kursus” for projektmidler
og Alzheimerforeningen. Her var fokus på, hvordan man kunne udbrede, hvordan man omgås borgere
med demens. Hvad skal man være opmærksom på, når man er sammen med demente. Hun vil
fremover modtage nyhedsbreve om emnet. Kurset har givet hende titel af ”demensinstruktør” og kan
nu bidrage til, hvordan man kan udbrede viden om demens, som i længden gerne skulle føre til mere
imødekommenhed overfor demente fra den almene befolkning.
4. Referat fra diverse udvalg
Borgerservice (IM)
Bruger- og pårørenderåd
-Møde Møllegården (TO)
Dagcenter og plejeboliger (AV, IM)
Danske Ældreråd
-Formandsskabsmøde den 7. oktober 2021 Ballerup (AV, IM)
IM oplyste, at det var et meget orienterende og debatterende møde. Der var bl.a. en debat om
hvorledes Danske ældreråd og Ældresagen opfattes af befolkningen. Vil gerne have, at Danske
Ældreråd er mere synlig ligesom Ældresagen. Danske Ældreråd har fået ny formand, som allerede har
haft 5 møder med Ældreministeren Astrid Kragh. De har talt om flere penge til ældreområdet, og om at
være mere ambitiøse med hensyn til den læring, der er omkring tilsyn i ældreplejen mm.
F.eks. bør Tilsynet være uvildigt og uanmeldt.
Seniorrådet har tidligere påpeget disse problematikker overfor kommunen.
Danske Ældreråd vil arbejde på forbedring af borgerinddragelse.
Vil arbejde på, at det skal være fremmødevalg til seniorrådsvalget.
AV sagde, at Seniorrådet er folkevalgt, hvorimod Ældresagen er en forening.
CEA sagde, at det fremgår af loven, at det er Byrådet og Seniorrådet, der i fællesskab beslutter, om der
skal være fremmødevalg eller digitalt valg.
Det nye seniorråd skal orienteres om problematikken.
BM sagde, at der aldrig har været fremmødevalg til Seniorrådet i Gladsaxe Kommune.
IM sagde, at referat med overheads fra mødet er på vej.
Ældrepolitisk konference den 24. oktober 2021 Nyborg Strand (AV, IM)
Følgegruppen Kildegården. Møde 1. november 2021 (IM)
IM fortalte, at det er, og har været meget svært at få lydhørhed til at arbejde med det, som vi har bedt
om, nemlig borgerklager. Det har endda været oppe på et byrådsmøde, hvor Lokallisten Gladsaxe
undrede sig over, at personalet ikke havde været til stede på møderne, da det jo er dem, Seniorrådet
skal have i tale. Det er med lederens fulde accept, at medarbejderne har fået lov til at blive væk fra
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nogle af møderne. På et af møderne ville Seniorrådet fremføre problematikken i at implementere teori
i en arbejdskultur. Til dette var der ikke medarbejdere til stede.
Det meste af det, som Seniorrådet og Ældre Sagen ønsker at drøfte, bliver affejet som politisk, og at
det må vi ikke drøfte i følge Følgegruppens kommissorium.
Seniorrådet tager dette med, når arbejdet i følgegruppen skal evalueres. Der er nu kun 1 møde tilbage
i Følgegruppen.
Handicaprådet
Temamøde om Demens på Kellersvej den 24.august (IM)
Intet nyt. Referatet er sendt til orientering.
Mad (HJ, TO)
Invitation- orientering om Det Danske Madhus til seminar for Seniorrådet den 11. oktober 2021 kl. 14
til 15. De kommer på besøg i dag.
NØ-regionen
Næste møde den 23. september (ingen tilmeldte fra vores seniorråd)
Opgaveudvalg for pleje og demensboliger og hjemmeplejen. (IM)
Det er et meget aktivt udvalg. Alle konklusioner er oplæg til Byrådet. Det er gode forslag omkring
meget af det, som vi oplever. Referater er udsendt. Håber, at der kommer noget godt ud af det.
Møderække 07.6,16.6,11.8,26.8,23.9,26.10.2021
Projekt Ensomhed (AV)
Der arbejdes bl.a. i Mørkhøjområdet. Her prøver man at få borgerne til at tænke i, hvad de kan gøre
sammen, fx ”gåtur”, ”mødes”, spise sammen i det hele taget lave fælles aktiviteter. Der laves
forskellige aktiviteter på bibliotek mm. Fællesspisning – som beboerne selv står for og fx kan foregå på
Rosenlund. Projektet udvikles løbende. Sidste Styregruppemøde er onsdag d. 27/10-21.
Regionsældrerådsmøde. (IM, TO)
Den 14. september (AV, TO deltog)
(AV) Referatet er udsendt.
Information om regionsældrerådet:
I regionerne ønsker man en større sammenhængen ml. region, kommune og praktiserende læger.
(CEA) Bjarne Haastrup fra Ældresagen holdt indlæg.
Trafik- og teknik.
Seniorrådet haft møde den 4. oktober 2021 med Trafik- og Teknikudvalget – se pkt. 6.
Der var en livlig debat om mobiliteten i kommunen. Ole Skrald fik stor ros fra hele Seniorrådet.
60+bladet (HJ, BM, OJ)
(HJ) Det er lige udkommet. Kandidaterne til seniorrådsvalget er med.
Et enkelt navn, OJ var ved en fejl ikke kommet med på bagsiden af bladet, hvilket var blevet beklaget.
Vest-regionen
Næste møde den 27. oktober på Bakkegården
(HJ) Listen over formænd og næstformænd er forældet.
(IM) Opdateret liste kan måske fås ved henvendelse til Dansk Ældreråd.
Medlemmer af Seniorrådet, der ønsker at deltage, skal sende besked til HJ’s e-mail.
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Sidste frist for tilmelding er den 13. oktober 2021.
Vært er seniorrådet i Gladsaxe (AV, HJ)
Ældre Sagen (AV, IM)

5. Opfølgning på Seniorrådsvalget
Valget til Seniorrådet løber fra 05. oktober til 26. oktober klokken 12.00. Resultatet af valget vil
foreligge 29. oktober 2021 om eftermiddagen.
Der vil løbende være information om valget i Din Kommune Informerer og på Facebook i valgperioden.
15.729 personer kan stemme til Seniorrådsvalget, heraf får 2.860 personer tilsendt fysiske breve.
Valgbestyrelsen består af Seniorrådet, Seniorrådets sekretær samt chefen for Sundhed og
Rehabilitering.
Det indstilles, at Seniorrådet udpeger 2 medlemmer, der sammen med Seniorrådets sekretær Ghita
Uldbæk og chefen for Sundhed og Rehabilitering Herle Klifoth er til rådighed for vurdering af ugyldige
brevstemmer o.a. under afholdelse af valget.
De udpegede medlemmer vil få tilsendt vejledning for ugyldighedsgrunde mv. Vurderingen foretages
ud fra folketingsvalglovens regler.
IM oplyste at 1800 havde stemt digitalt de første 2 dage efter valgets start og 2.500 frem til 08.10.21.
Det var positivt.
BM og hans kone havde været inde og stemme digitalt. De havde oplevet, at der, efter de havde stemt,
stadig var mulighed for ”at gå tilbage” og det havde forvirret dem, at det stod EFTER, at de havde
stemt. Der bør stå, hvad denne mulighed dækker, så man ikke er i tvivl. Flere i rådet gav deres besyv
med, og oplyste, at der åbenbart var flere, der havde været i tvivl om dette.
TDR Bringer dette med tilbage til rette vedkommende, så der kan findes en løsning til fremtidige valg.
Det kan ikke ske ved det igangværende valg, der snart er slut.
CEA har fået henvendelser vedr. problemer med at stemme til valget, fx på grund af forældede
browsere.
TDR oplyste, at kommunen har fået enkelte henvendelser vedr. dette problem, og har oplyst, at man fx
kan få hjælp ved fremmøde i Borgerservice, opdatere deres browser (da dette ikke er blevet gjort
løbende) eller måske få familie eller venner til at hjælpe.
Tommy Olsen og Hanne Hvidtfeldt Jakobsen blev udpeget til vurdering af ugyldige brevstemmer o.a.
under afholdelse af valget. Inge Mandrup blev udpeget som suppleant ved evt. behov for det.
6. Hvad ønsker seniorrådet til Presse og 60+ på nuværende?
Intet. Næste udgave af 60+ kommer efter valget.
7. Eventuelt
Møde med SRU 03.11.2021 klokken 17-18 og med efterfølgende middag på Rådhustoppen.
Seniorrådet har tidligere fremsendt brev med emner rådet ønsker at drøfte med udvalget.
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Ordstyrer: Anny Vestergaard (AV)
Referent: Tina Dahrup Razali (TDR)

Med venlig hilsen
Inge Mandrup
Formand for Seniorrådet
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Kalender til orientering:
Seniorrådets mødedatoer 2021:
01.11.2021, 29.11 2021
Besøg af Borgmesteren kl. 10.30 til Farvel til afgående seniorrådsmedlemmer og goddag til ny valgte
seniorrådsmedlemmer, plus frokost
Sundheds- og Rehabiliteringsudvalgets møder 2021:
03.11, 01.12
Diverse møder
Orientering til nye pensionister?
Mærkesager for Seniorrådet (reminder) Boligforhold for seniorer (BM)
Borgerservice (IM)
Budget (BM, CEA)
Trafik/teknik (BM)
NYT.
Invitation til en repræsentant fra Seniorrådet i forbindelse med udarbejdelse af
trafiksikkerhedsplan. (BM) Invitation fra Trafik og mobilitet i Gladsaxe kommune (Kontaktperson
Jonas Jørgensen).
Hjemmeplejen, dagcentre (AV, IM)
Mad (TO, HJ)
Presse og 60+ (BM, HJ, OJ)
Referencegruppe Sundhedshuset (OJ, TO)
Seniorboliger (HJ, IM, AV)
Regionen øst (AV, IM)
Regionen vest (IM, HJ, AV)
Regionsældrerådet (TO, IM)
Generelle områder (alle)
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