Referat
Sundheds- og Omsorgscentret

9. november 2017

Seniorrådsmøde 6. november 2017
Tidspunkt: kl. 9.00 – 13.00
Mødelokale: B201
Medlemmer

Afbud
Børge Mogensen

Formand
Næstformand
Kasserer

Inge Jacobsen

ordstyrer

Hans Behrendt
Kirsten Dahlmann-Hansen
Leif Bentsen

Flemming Djurnø

Øvrige deltagere
Ulla Callesen (11-12)
Konny Riising og Anja
Mørkeberg (12-12.30)
Helle Petersen (referent)

1.

Godkendelse af referat fra møde den 2. oktober 2017
Referat blev godkendt.

2.

Godkendelse af dagsorden
9a. Evaluering af valgmøde 2/11
Punkt 10 ændret til: Evaluering af temadag 9/10

3.

Valg af ordstyrer til den 4. december 2017
Leif Bentsen blev valgt.

4.

Meddelelser fra formanden
v/Inge Jacobsen:
 Hans køber en ting til Børge og afleverer på hospitalet
 Der er et møde i Hedehuset 14/11, kl. 19-21 omkring demens
 Årsplan for Seniorrådsmøder i 2018 er udsendt med dagsorden til konstitueringsmødet 28/11

5.

Politiske sager – til beslutning om der skal afgives høringssvar
Sager på
Ældre- og Sundhedsudvalgsmøde – 7/11-17
Meddelelsessager
Referat Seniorrådsmøde 04.09.2017
Orientering om Holdspilskommunesamarbejdet med
Center for Holdspil og Sundhed
Udgifter til udbedring af Birkehøj Plejecenter
Politiske sager:
3.A - Status på implementering af sundhedspolitikken
4.I – Godkendelse af sundhedsberedskabsplan

Seniorrådets beslutning
Til orientering
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger
Til efterretning eller høringssvar
Taget til efterretning
Taget til efterretning

6.

Meddelelser fra referenten
Ingen meddelelser.

7.

Økonomi v/Flemming
Punktet udsættes til næste møde, hvor Flemming deltager.

8.

Visionsmøde om ældreboliger 5/10
På mødet drøftede man bl.a. yderområderne og at de 30 nye ældreboliger skal ligge samlet. Der blev givet input til hvad der skal tages højde for; tæt på indkøb og transport, om
Sagsbehandler
HellePe

Doknr.
251648-17

Sagsnr.
16/24741

der skal være haver eller ej og i så fald skal udgiften fx hækkeklipning være medregnet i
udgifterne, der skal være plads til hjælpemidler, forberedes til opladningsstationer, vaskesøjle med tørretumbler.
9.

Evaluering af FN-dagen
FN-dagen forløb stort set som forventet, dog var der færre deltagere end sædvanligt og
stemning var heller ikke så god. Underholdningen var måske ikke helt målrettet deltagerne, så måske skal der tænkes anderledes til næste år.
9a. Evaluering af politisk valgmøde 2/11
Seniorrådet har på et Seniorrådsmøde drøftet at der skulle være et fællesmøde i Byrådssalen den 2/11-17 med politikerne vedr. ældre politik. Der havde været nogle kommunikationsproblemer omkring indhold og hvem gjorde hvad.

10. Evaluering af temadag 9. oktober (referent Hans)
Hans har sendt referat ud (bilag nr. 253749-17).
Seniorrådet var enige i indholdet i referatet og at det var et godt redskab til et kommende
Seniorråd at arbejde videre med.
11. Julefest HTK 13. og 14. december
Der er sendt invitation ud. Seniorrådet fordeler sig som følger på dagene.
Kirsten – 13/12, Inge 13/12 + 14/12, Flemming 13/12, Hans 13/12+14/12, Leif deltager
som gæst 14/12.
12. Plejeboligplanen – friplejehjem for demente
Inge har luftet idéen med friplejehjem for demente på et kvartalsmøde med borgmesteren.
Drøftes igen i det nye år.
13. Bestyrelsesmøde Danske Ældreråd
Dagsordenen ved møder i Danske Ældreråd er et redskab og må ikke lægges ud – kun referater lægges ud.
Finn Kamper, Fredensborg har foreslået at etablere et forebyggelsesråd i kommunerne
Der er udarbejdet et kommissorium for hvad Danske Ældreråd arbejder med.

14. Indkøb af flere Ipads i år?
Kassererens forslag i mail af hhv. 28/10 og 30/10 er ikke mulige.
Seniorrådet besluttede ud fra kassererens regnskab af 22/10-17, at der indkøbes 3 stk.
Ipads for indeværende års budget. De resterende 2 Ipads indkøbes i det nye år. Budget
2018 skal derfor korrigeres.
15. Orientering fra Sundheds- og Omsorgscentret v/Ulla Callesen (fast)
Ulla orienterede kort om 2 beslutninger fra oktober-mødet i Ældre- og Sundhedsudvalget
1. Der skal laves en analyse af hvad et Sundhedscenter Vest skal kunne. Her kommer evt.
nogen involvering af Seniorrådet på et tidspunkt
2. Plejeboligplan/Kapacitetsanalyse. Der skal analyseres på hvad der giver mening også i
forhold til budgetforslag 2018. Der kommer mere om metode og evt. involvering af Seniorråd når vi nærmer os.
Ældre- og Sundhedsudvalgs-mødet 7/11:
Ulla gennemgik kort de politiske sager.
Vedr. 3.A. status på implementering af sundhedspolitikken. Vi er godt i gang med det meste.
4.I – godkendelse af sundhedsberedskabsplan. Kravene til beredskabsplanen er høje. Det forventes at der at der i 2018 afholdes små øvelser.
Spørgsmål til Ulla:
a) Behandlingstestamente
Centret kan ikke handle før der er foretaget en lovændring og vi har modtaget en implementeringsplan, men indtil da er det godt med en åben dialog i det offentlige rum.
Materiale herom blev udleveret.
b) Skal/er vi medlem af Folkebevægelsen mod ensomhed?
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c)

d)

e)

f)
g)

Ulla svarede, at vi er ikke medlem af Folkebevægelsen, men vi arbejder meget med
ensomhed bl.a. via Marselisborg-projektet. Siden kan det oplyses, at der er under afklaring om vi skal være med.
Hans spurgte til hvorfor opførelsen af 30 nye ældreboliger er med i Socialudvalgets
dagsorden og ikke i ÆSU’s. Ulla forklarede, at Almenboligloven ligger hos Socialudvalget, hvilket er baggrunden for at Socialudvalget behandler sagen. Der er i sagen forskellige forslag til hvor boligerne kan placeres samlet.
Der er kommet et oplæg fra ministeriet om mere frit valg på ældreområdet, bl.a. inden for genoptræning, hvis der ikke er kommunale genoptræningsmuligheder inden
for 7 dage. Der arbejdes på hvordan dette skal administreres og finansieres, men der
afventes en central udmelding.
Ulla spurgte til korrespondancen omkring aflysning af valget. Seniorrådet understregede, at det var Seniorrådet der ønskede valget indstillet og Seniorrådet udvidet til 11
medlemmer. Denne beslutning blev taget efter et hastemøde, hvor det blev forsøgt at
placere medlemmer og suppleanter i det nye Seniorråd uden held.
Seniorrådet har ikke nogle punkter til kvartalsmødet med borgmesteren den
9.november, hvorfor det aflyses.
Kirsten spurgte til hvordan HTK håndterer ventelister i forhold til skifteretten. Ulla svarede at HTK har en aftale med skifteretten om at boets møbler m.m. sættes i kælderen, så lejligheden kan lejes ud hurtigst muligt.

16. Boformer (fast)
Afventer det videre arbejde med plejeboligplanen.
17. Orientering fra udvalgene (om møder/særlige initiativer) (fast)
Forretningsudvalget

Intet ud over punkt 4.

(Børge Mogensen, Inge Jacobsen, Flemming Djurnø)

Plejecenter- og Hjemmehjælpsudvalg

Ikke afholdt møde

(Kirsten Dahlmann-Hansen, Inge Jacobsen)

Kommunikationsudvalget
(Leif Bentsen, Kirsten Dahlmann-Hansen)

Teknik- og Miljøudvalget
(Inge Jacobsen)

Kostrådet

Senior Nyt udkommer 5/12. Hans hører Børge om han skriver en leder.
Ikke afholdt møde. Har forslag om at der skal
være 2 medlemmer og at det skal være et
opsøgende udvalg.
Intet nyt

(Flemming Djurnø, Leif Bentsen, Inge Jacobsen)

Ad. Hoc. vedr., FN dag/Omsorgspris, Julefrokost/fester m.m.

Intet nyt

(Hans Behrendt)

Brugerrådet for Pensionisternes Hus

Møde udsat, kender ikke ny dato.

(Inge Jacobsen)

18. Orientering fra bruger- og pårørenderåd (fast)
Baldersbo/Flemming – intet nyt
Birkehøj/Kirsten – referat er udsendt
Henriksdal/Hans – ikke modtaget referat
Sengeløse/Flemming – intet nyt
Torstorp/Inge J. – møde 30/10, ikke modtaget referat. Formand for BPR har undersøgt at hvis
en borger ikke bruger sit tv kan man blive fritaget for licens.

19. Temaer/punkter til kommende møder (fast)
 Møde 4/12:
 Aflevering af Ipads (Kirsten og Leif)
 Evaluering af Seniorrådsvalg/aflysning
 Konklusioner fra Seniorrådets valgperiode 2014-17. Kommunikationsudvalget laver oplæg som udsendes med dagsorden.
20. Orientering om planer på frivillighedsområdet v/Konny Riising og Anja Mørkeberg
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Anja og Konny udleverede HTK’s Frivillighedspolitik samt den politisk salg med godkendelse af handleplaner for Frivillighedspolitik.
Konny orienterede om de tiltag der er gang i forbindelse med handleplanen,
1) Frivilligt baserede indsatser mod ensomhed
 Der er udfordringer ved brug af telefonstjernen, da man skal have en kontakt/nøgle og
det er jo er de svageste og dem der har mest behov for hjælp, der som regel ikke har
en kontakt.
 Man arbejder i Kultur- og Fritidscentret på at blive medlem af Folkebevægelsen
mod Ensomhed. Et medlemskab koster ca. 300-400 kr.
2) Netværk med fokus på vægt og sundhed blandt børn
 Man arbejder med en modificeret udgave af Holbækmodellen; undervisning, dagligdagen gennemgås, efterfølgende opfølgning og dannelse af netværk.
 Der er indgået en partnerskabsaftale ”Fit for Kids” med bl.a. kostvejledning for børn
og forældre på Selsmoseskolen.
3) Rekruttering af frivillige til frivilligt baserede aktiviteter i SUOC
 Frivillige deltager i forløbsprogrammer, fx ”lær at tackle-kurser”
Anja opfordrede til at man kontaktede hende, hvis man har spørgsmål omkring frivillige. Der
er indsatser på alle fagområder og nogle af dem på tværs af fagområder.
Anja orienterede om en frivillighedsportal ”iVolunteer.dk”, hvor man kan slå arrangementer
op og søge efter frivillige. Det er en måde, hvor foreninger kan få hjælp til fx specifikke arrangementer/datoer.
Anja udleverede en vejledning til hvordan man opretter sig som bruger og hvordan man opretter arrangementer på iVolenteer.dk . Hun opfordrede til at man bredte budskabet ud.
Seniorrådet foreslog, at Ældre Sagen kunne reklamere for det i deres medlemsblad, ligesom
de foreslog at det kunne anvendes på plejecentrene i forbindelse med diverse arrangementer.
Anja orienterede ligeledes om et foreningslæringsakademi som er et ½ års kursus på tværs af
fagområderne. Det er første gang man forsøger med det og der er 20 deltagere på kurset.
Der er en delvis egenbetaling på 2.000,- kr. En pris der bliver halveret hvis man får et diplom.
Konny informerede om Frivillighedskonferencen den 16/11.
Her er der valg også til frivillighedskontraktgruppen. Seniorrådet er velkommen til at deltage i
konference, men dog ikke i valget.
Konny sender invitation til Frivillighedskonferencen til Helle som sender ud til Seniorrådet.
21. Eventuelt
 Julefrokost den 29/11, kl. 13.00 i Pensionisternes Hus.
Kirsten sørger for maden og Flemming sørger for drikkevarer
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