
Seniorrådet i Gladsaxe 
 
Medlemmer: 
Minna Vadskjær (MV) 
Lis Smidsholm (LS) 
Jørn Guldberg (JG) 
Willy Frank Jørgensen (WFJ) 
Hans Christian Kirketerp-Møller (HCK) 
Jimmy Hansen (JH) 
Per Mikkelsen (PM) 
 
Ordstyrer: Hans Christian Kirketerp-Møller (HCK) 
Referent: Olivia Norup Jantzen 
 

Referat af møde i Seniorrådet 27. april 2022 klokken 12.00-
15.00 i lokale 3607 (Bagsværdværelset) 
Bemærk: Konsulent Stine Nielsen deltager under punktet om høring af værdighedspolitikken 
klokken 12.30-13.10 og formand for Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget Kristine Henriksen 
deltager i Seniorrådets møde fra 14.00-15.00. 

 
Dagsorden: 

 
1. Godkendelse af dagsordenen 

Dagsorden er godkendt. 
 

2. Godkendelse af referat fra 22.03.2022 
Referatet er godkendt. 
Referater skal være mere fyldige fremadrettet. 
Seniorrådet vil gerne have et dokument til noter som skal huskes efter møderne. 
 

3. Seniorrådets økonomi. Seniorrådets økonomioversigt er vedlagt. 
Kørsel til seniorrådsmøder og andre møder drøftes. 
Det undersøges hvordan det forholder sig mht. kørsel og betaling i egen bil mv. hvad er reglerne? 
Seniorrådet får besked om hvad reglerne er, når dette er undersøgt af Olivia. 

 
4. Gennemgang af Sundheds- og Rehabiliteringsudvalgets dagsorden til mødet 28.04.202 

(I kan tilmelde jer til at få dagsordnerne tilsendt via dette link: 
https://dagsordener.gladsaxe.dk/abonnent) 
Der har været afholdt møde med Kristine Henriksen hvor det blev aftalt at det redaktionelle i 
kvalitetsstandarterne skal rettes. 
Kvalitetsstandarten skal revideres næste år - Minna sætter det på årshjulet, hvor det passer ind. 

 
5. 12.30-13.10 Værdighedspolitikken i høring. Stine Nielsen deltager under punktet. 

Stine præsenterer sig. Stine fortæller at hun er her i dag for at revidere værdighedspolitikken idet den 
skal revideres hver gang der har været kommunalvalg og vi har nu fået nyt byråd så derfor skal den 
revideres. 

https://dagsordener.gladsaxe.dk/abonnent


Seniorrådet spørger ind til om der er en evaluering af værdighedspolitikken. Der er ikke som sådan en 
evaluering, men den drøftes og er på høring i MED, råd og udvalg og på den måde bliver den evalueret 
- ligesom vi gør i dag under dette punkt. 
 
Drøftelse af hver overskrift i værdighedspolitikken: 
Generelt til værdighedspolitikken 

Det forslås, at der kommer til at stå noget mere konkret i værdighedspolitikken om, hvad de 
forskellige hensigtserklæringer dækker over, så man som borger ved, hvad man kan forvente af 
den hjælp og pleje en ældre modtager i Gladsaxe. Alternativt kan udarbejdes borgerrettede 
handleplaner til værdighedspolitikken. 

Det pointeres, at politikken ikke skal tegne et alt for idealiseret billede af de reelle muligheder på 
ældreområdet set i lyset af de store udfordringer med rekruttering på ældreområdet. 

Livskvalitet 

Det forslås, at der står noget om, at det er et fortroligt rum, hvor borgeren deler oplysninger om 
ønsker, vaner og livshistorie. 

Selvbestemmelse 

Det forslås, at det undersøges, at det der står om medarbejdernes kompetencer svarer til de 
faktiske kompetencer, som medarbejderne reelt har. 

Det forslås, at det skrives frem, at borgeren har selvbestemmelse ift. hvilken hjælp de vil 
modtage, og hvordan de vil modtage den. 

Bekæmpelse af ensomhed 

Det forslås, at der står noget i afsnittet om, hvordan de forskellige boliger, fx bofællesskaber, 
ældreboliger og plejeboliger, kan afhjælpe ensomhedsproblematikker. 

Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng 

Det forslås, at afsnittet forholder sig til, om kommunens medarbejdere har de rette kompetencer, 
og hvorvidt kommunen i det hele taget kan rekruttere tilstrækkelige medarbejdere til at leve op 
til det, der står. 

Måltidet 

Det forslås, at der står noget i dette afsnit om, at seniorer kan benytte cafeerne på Kildegården og 
i plejeboligenhederne. 

Det forslås, at sætning omformuleres, så der står, at man spiser det, der skaber mest glæde, og 
det som borgeren har behov for, da det kan skabe nogle forkerte forventninger, hvis det ikke 
nuanceres. 

Det forslås, at den sidste sætning, som beskriver, at borgerne hjælper med borddækning mv., skal 
rettes, så der specifikt står, at det er på plejeboligområdet. 

 
6. Årshjul, herunder datoer for temadage. Udkast til årshjul er vedlagt 

Minna har lavet et oplæg til årshjul. 
Lis appellerer til at seniorrådet er synlige på skovturene. 
Det besluttes af seniorrådet skal være  synlige og deltage på skovturene i 2022. 
Minna skriver til Ea, at de gerne vil deltage følgende dage: 
Minna 20. juni 
Jimmy 14. juni 



HC 10. juni 
Jørn 16. juni 
 
Årshjulet drøftes løbende. Temadagene skal sættes på årshjulet undervejs - vi skal have en temadag på 
til efteråret. 
Forslag til temaer til temadag - det drøftes om rådet skal invitere Ulf Pilgaard til at holde sit oplæg 
"hellere halvgammel end helt død"- det drøftes om seniorrådet kan indkræve betaling ved temadage. 
Olivia følger op på dette og vender tilbage til rådet. Drøftelse på næste møde. 

 
7. Møder 
• møde med omsorgstandplejen 

Jørn og Jimmy vil gerne deltage i et møde med omsorgstandplejen. Minna skriver til kontakt fra 
omsorgstandplejen, at de gerne vil deltage i et møde. 
 

• møde med Handicaprådet 
Seniorrådet vil gerne deltage i et møde med Handicaprådet. 
Minna skal som formand for deltage på mødet. Lis deltager også. Det kan drøftes fra gang til gang 
hvem der deltager udover Minna. 
 

• Vestegnstræf 
Invitation til heldagsmøde er videresendt til rådet fra Minna. Mødet er fredag 20. maj. Jørn deltager og 
Minna giver besked retur, om at han deltager. 
 

• Gladsaxedagen 27. august 2022 
Minna tilmelder Seniorrådet til Gladsaxedagen. 
Drøftes på næste møde. 
 

• Fremtidens ældrepleje 12. maj kl. 15.00-17.00 
Minna og Willy deltager. Minna tilmelder. 
 

• Forkæl jeres 60+ borgere med et oplæg 
Arkiveres. 
 
Det aftales at fremadrettet når Minna får tilbud om deltagelse til diverse, så sender hun det ud til 
rådet og medlemmerne kan svare tilbage med det samme, hvis man ønsker at deltage. 
 
Nyt punkt til dagsorden 18. maj - drøftelse af temadagene. 
 

• Procedure vedr. klage fra beboer på Rosenlund 
Valg af mailadresse og håndtering af personsager. 

Seniorrådet vil gerne have overblik over de udfordringer der er på plejecentrene. 
Jimmy tager en snak med lederen på Rosenlund. 
Minna sender sagen videre til Herle. 
 

9. Gensidige korte meddelelser, som ikke kan udveksles pr. mail v/alle 
Ingen meddelelser. 
 



10. Input til presseudvalget 
Kommunikation til pressen, hvordan kan Seniorrådet blive mere synligt? 
 

11. Follow-up - drøftes også på næste møde 
Kaffemøde med klima- og miljøudvalget 
Kontaktoplysninger på formanden - Olivia kontakter formanden for udvalget og finder en dato 
for et møde. 
 
Information om brobyggerne - skydes til næste dagsorden 
 
Temamøde - Ulf Pilgård - der tages beslutning på mødet 18. maj 
 

12. Bordet rundt 
Evt. Olivia præsenterer OneNote dagsordener - skydes til mødet 18. maj 
Tilmelding til Gladsaxe dagen 2022 - Frist 1. maj 2022 - Minna tilmelder seniorrådet til Gladsaxedagen. 
Visitkort - drøftes og det aftales at Olivia bestiller visitkort med henblik på at de er klar til at 
seniorrådets møde 18. maj. 
Det aftales at Olivia booker en fotograf til starten af næste møde, så der kan blive taget et fælles 
billede af seniorrådet. 

 
13. 14.00-15.00 Besøg af formand for Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget Kristine Henrikse 

Kristine præsenteres for Seniorrådets kortsigtede og langsigtede mål, og der lægges op til en drøftelse 
af fælles fokuspunkter mv. 
Kristine præsentere sig samt hendes rolle i Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget. 
Kildegården har ikke et beboer- og pårørenderåd da det er midlertidige pladser. Byrådet har besluttet 
at der skal være et interessant- og medarbejderråd. 
Kristine orienterer om sagen på Møllegården. Appel til rådet til at kontakte Kristine, hvis rådet oplever 
der er noget. Seniorrådet har som delmål at få flere varme hænder på området. Seniorrådet opfordrer 
til at lave en temadag sammen med SRU. 
Seniorrådet skal planlægge temadagen i samarbejde med forvaltningen. 
Kristine meddeler til SRU i morgen at Seniorrådet gerne vil afholde temadag sammen med SRU. 
 
Byrådet har nedsat et § 17 stk. 4 udvalg - udvalget er et tidsbegrænset udvalg som arbejder med et 
bestemt projekt 
Fordelen ved sådan et udvalg er at det kan indeholde både politikere, interessenter, pårørende mv. 
SRU skal arbejde med de anbefalinger der var fra § 17 stk. 4 udvalget. 
 
Kristine anbefaler at rådet inviterer Herle til  et møde, hvor hun kan fortælle lidt om udfordringerne på 
ældreområdet. 

Olivia melder tilbage til forvaltningen at seniorrådet gerne vil møde Sundheds- og 
Rehabiliteringsudvalget. 

Seniorrådets møder: 

18/5, 7/6, 30/8, 28/9, 25/10, 23/11, 21/12 

 


