Referat

Sundheds- og Omsorgscentret

8. september 2014

Referat Seniorrådsmøde 1. september 2014
Tidspunkt: kl. 8.30 – 12.30
Mødelokale: B101 (mødegangen stuen – blok B)

Formand

Ordstyrer

Medlemmer
Børge Mogensen
Hans Behrendt
Jørgen Enøe
Kirsten Dahlmann-Hansen
Kjeld Espersen
Leif Bentsen
Inge Lundbye

Afbud
Inge Jacobsen
Lisbeth Fæster

Øvrige deltagere
Ulla Callesen (9-10)
Helle Petersen (referent)

FASTE PUNKTER:
1. Godkendelse af referat fra møde den 11. august 2014
Godkendt.
2. Godkendelse af dagsorden
Godkendt.
3. Politiske sager - Til beslutning om der skal afgives høringssvar
Udvalgsformænd udarbejder evt. høringssvar som omdeles på mødet.
Sager på
Seniorrådets beslutning
Ældre- og Sundhedsudvalgsmøde12/8-2014
Meddelelsessager:
Til orientering
Referat Seniorrådsmøde 02.06.2014
Taget til efterretning
M-sag vedr. plejecenterbeboeres forsikring
Taget til efterretning
Politiske sager:
4A – Budgetanalyse vedr. Sundhedsudgifter 2014
Bilag:
Endelig rapport 2014
Fælles baggrundsnotat tidlig opsporing og døgnrehab
5A – Finanslovspuljen til løft af ældreområdet 2015
Bilag: Høringssvar fra SektorMED
6I – Midlertidige hjælpemidler

Til efterretning /høringssvar
Taget til efterretning

Høringssvar udarbejdet af Seniorråd (dok. 198590-14)
Høringssvar udarbejdet af Seniorråd (dok. 198961-14)

4. Orientering fra Sundheds- og Omsorgscentret v/ Ulla Callesen (kl. 9.00)
a) Lejekontrakt v/ældreboligerne
Eksempel på lejekontrakt vedlægges referatet.
Der er ved at blive udarbejdet en fælles henvendelse fra Borgmester og Seniorråd
til udlejerne. Seniorrådet får brevet til gennemsyn før udsendelse.

Sagsbehandler
HellePe

Doknr.
204746-14

Sagsnr.
13/26872

b) Forsikring – igen. Seniorrådet har set, at Fritid- og Kultur i samarbejde med Frivilligcentret er i gang med at oprette en gruppe af foreningsguider. Disse frivillige er
forsikret.
Frivilligcentret har selv tegnet forsikring for de frivillige. Kommunen har ikke lovhjemmel til at tegne forsikringer. Ulla er i løbende kontakt med juristerne.
Ulla opfordrede Seniorrådet til evt. selv at kontakte ministeriet.
Vedr. forsikring af beboerne på plejecentrene, så vil der blive etableret individuel
hjælp til de beboere der har behov.
c) Orientering om Budget 2015
Budget 2015 i balance ligger på nettet.
Den 9/9 er 1. budgetbehandling. Seniorrådet er høringspart. Høringsperioden er
fra 11/9 – 23/9. Materialet sendes direkte til Seniorrådet den 11/9.
Ulla udleverede og gennemgik 3 oversigter med prioriteringsforslag og understregede, at det ikke nødvendigvis er disse der kommer med.
Ulla tilbød at komme og forklare de enkelte forslag på Seniorrådets høringsmøde.
d) Dialogmøde om Budget 2015
Ældre- og Sundhedsudvalget inviterer til Dialogmøde om Budget 2015 onsdag
den 10. september kl. 16.30 – 19.00. 1 time omkring ældreområdet og 1 time
omkring sundhedsområdet. De inviterede er foruden Seniorrådet, Bruger- og Pårørenderåd og patientforeninger.
e) Dagsorden møde med borgmesteren 4/9:
a. Boformer v/Leif
b. Nyt sundhedscenter i Hedehusene
c. Politiske dagsordener
d. Forsikring af frivillige
5. Valg af ordstyrer til den 29. september 2014
Inge Lundbye blev valgt.
6. Meddelelser fra formanden
• Forslag til ny dagsorden til Seniorrådsmøderne (bilag 190481-14).
Forslaget blev nedstemt og den eksisterede skabelon bibeholdes. En del af de faste punkter udgår fremover.
• Orientering fra Frivillighedsdagen 30/8 i Hedehusene. Der er frivillighedsdag igen i
Taastrup lørdag 6/9.
• Børge sender invitation til kursus den 29/9 om frivillighedsindsats på plejecentrene rundt. Kurset er arrangeret af Ældre Sagen.
• Danske Ældreråd har udsendt spørgeskemaer i forbindelse med en landsdækkende undersøgelse vedr. digitalkommunikation med ældre borgere. Spørgeskemaerne lægges i Pensionisternes Hus og Børge, Jørgen, Kjeld, Leif og Inge L. udfylder
og sender retur.
• Der er møde i kulturcentret i morgen 2/9 kl. 14.00 med Senior Rejser omkring
forsikringer. Mange selskaber tegner ikke nye forsikringer for borgere over 70 år.
• Børge modtager gerne indstillinger til Omsorgsprisen.
7. Meddelelser fra referenten
Referenten inviterer Grete Munk-Petersen fra Borgerservice til næste Seniorrådsmøde
– vedr. forklaring på fodplejepunktet fra sidste møde.
Referenten udleverede gæsteadgang til det trådløse netværk.
8. Økonomi, herunder Seniorrådets budget 2014
Jørgen gennemgik den udsendte halvårsstatus. Budgettet ser ud til at holde. Jørgen
mangler at modtage sponsorbeløb trods tilsagn. Jørgen rykker.
Budgetmøde afholdes tirsdag den 16/9 kl. 13.00-16.00 i Pensionisternes Hus. Der gives diæter til dette møde. Referenten booker Ulla Callesen til en halv time i starten af
møde til evt. afklarende spørgsmål.
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9. Birkehøj Plejecenter
Intet nyt. Punktet udgår som fast punkt.
10.Nyt vedr. NærHeden / Gammelsø
Intet nyt. Punktet udgår som fast punkt.
11.Boformer
Intet nyt. Punktet bevares til næste møde, hvor det besluttes om det skal forblive et
fast punkt.
12.Seniorrådets synlighed
Punktet udgår som fast punkt. Medtages i stedet under Kommunikationsudvalget.
Det blev besluttet, at Leif skal have kørepenge i forbindelse med udsendelse af nyhedsbreve, idet det kun kan ske fra Pensionisternes Hus.
13.Orientering fra udvalgene (om møder/særlige initiativer)
Forretningsudvalget
(Børge Mogensen)

Plejecenter- og Hjemmehjælpsudvalg
(Kirsten Dahlmann-Hansen)

Kommunikationsudvalget
(Lisbeth Fæster)

Teknik- og Miljøudvalget
(Jørgen Enøe)

Kostrådet
(Leif Bentsen)

Kontaktgruppen for frivillige
(Inge Lundbye)

Følgegruppe for teknologi i ældreplejen
(Inge Jacobsen)

Ad. hoc. vedr. skovtur, julefest, FN dag
m.m.

Der arbejdes fortsat med kommissorium til Forretningsudvalget
Referat er udsendt.
Næste møde er 25/9.
Deadline næste Senior Nyt er 3/10.
Formandens ord kan fylde mindre.
Inge L. og Leif udarbejder et oplæg
vedr. adgangsforholdene ved Hedehusene Station, som Jørgen bringer videre
i udvalget.
Der er planer om virksomhedsbesøg.
Status på hvordan det fungerer på Birkehøj på næste møde.
Inge har fået lov til at blive i valgperioden. Derefter tages det op om Seniorrådet fortsat skal deltage i møderne.
Teknologispørgsmål tages med i Plejecenter- og hjemmehjælpsudvalget.
Planlægning af FN-dagen kører.

(Hans Behrendt )

Brugerrådet for Pensionisternes Hus

Der er møde i dag (1/9) fra 9.30-11.30.

(Inge Lundbye)

14.Orientering fra bruger- og pårørenderåd
Birkehøj: Der er valgt nyt Bruger- og Pårørenderåd. 1. møde er den 17/9-14.
NYE PUNKTER:
15.Temaer/punkter til kommende møder (fast)
Mødet 3/11: Status på vedtagelserne på temadagen den 8/8-14
16.Eventuelt
Inge L. havde en solstrålehistorie. Der blev ringet kl. 10.00 om behov for en rollator –
kl. 13.00 var den leveret!
Mødet sluttede kl. 12.00.
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