Referat

Sundheds- og Omsorgscentret

2. oktober 2014

Seniorrådsmøde 29. september 2014
Tidspunkt: kl. 9.00 – 13.00
Mødelokale: A 182

Formand
Næstformand
Ordstyrer

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

Afbud
Leif Bentsen
Lisbeth Fæster

Øvrige deltagere
Ulla Callesen (11-12)
Grete Munk Pedersen,
Borgerservice (9.15-9.25)
Helle Petersen (referent)

1. Godkendelse af referat fra møde den 1. september 2014
Godkendt.
2. Godkendelse af dagsorden
Godkendt.
3. Valg af ordstyrer til den 3. november 2014
Leif Bentsen blev valgt.
4. Tilskud til fodpleje v/Grete Munk Pedersen, Borgerservice
Pensionisternes faktuelle udgifter til behandling bruges til beregning af tilskud til borgerne. Et eventuelt tilskud fra sygeforsikring Danmark fratrækkes.
Grete udleverede udtræk vedr. helbredstillæg, bl.a. fra Ældre Sagens hjemmeside, til
yderligere orientering.
5. Meddelelser fra formanden
• Julefrokost i Seniorrådet blev fastsat til tirsdag den 16. december kl. 13.00 i Pensionisternes Hus, Bygaden.
• Astrid Krag har inviteret til forelæsning m.m. på Christiansborg. Børge sender besked til hende, om hvem der deltager samt forslag til dato. (18/11 el. 25/11).
• International førstepris blev overrakt til Danske Ældreråd i New York den 24/9-14.
• Opsamling vedr. mangler i Pensionisternes Hus, Bygaden
• Der er ca. 190-195 tilmeldt FN’s Internationale Ældredag inkl. koret.
Der er modtaget 14 indstillinger til Omsorgsprisen.
• Integrationspulje – Børge udarbejder et udkast til et brev.
• Børge har været til møde i Udsatterådet. Seniorrådet er interesseret i et samarbejde med indvandrergrupper på samme måde, som man er interesseret i et
samarbejde med Intregrationsrådet. Hans orienterede om, at formanden for indvandrergruppen ikke er så interesseret i et samarbejde.
• Børge har været på besøg hos Nørreby Pensionistforening. De efterlyste større
møder som tidligere blev afholdt.
• Der afholdes en konference med temaet ”Hvor skal vi bo?” den 12. november
2014. Deltagere i konferencen bliver Inge J., Inge L., Kjeld, Leif og måske Børge.
Børge sender et budget på deltagelse i konferencen til Jørgen.
• Inge J. har modtaget en invitation fra Ældre Sagen til et kursus i Medborgerhuset
den 7. og 21. oktober med overskriften ”Psykisk sårbare”. Det har ikke Seniorrådets interesse.
• Inge J. orienterede fra Dialogmøde om Budget 2015 den 10/9, hvor Leif, Hans,
Kjeld og Inge J. deltog fra Seniorrådet

Sagsbehandler
HellePe

Doknr.
226143-14

Sagsnr.
13/26872

•

Kirsten gav udtryk for vrede over den sene udsendelse af invitation til Dialogmødet.
Kjeld nævnte sagen om rejsekortet. Børge informerede om at sagen var afsluttet.
Leif skriver noget i Senior Nyt om rejsekortet.

6. Meddelelser fra referenten
En enkelt rettelse til oversigten over Seniorrådsmøder 2015. Ny oversigt blev omdelt.
7. Økonomi, herunder Seniorrådets budget 2014
a) Bilag - Driftsstatus (220050-14)
Det udsendte bilag blev gennemgået.
Der var stor ros til Jørgen for den gode styring af økonomien.
Der oprettes en separat konto til FN dagen og lignende projekter under Seniorrådet.
Jørgen afventer svar på størrelsen på startpuljen for Seniorrådet i 2015. Et eventuelt
overskud fra 2014 kan søges overført til 2015, men pengene skal være øremærket til et
bestemt projekt.
Der er 2. behandling af budgettet den 9/10.
8. Politiske sager - Til beslutning om der skal afgives høringssvar
Sager på
Ældre- og Sundhedsudvalgsmøde30/9-2014
Meddelelsessager:
Tandplejetilskud efter §82a – planlagte indsatser
Referat Seniorrådsmøde 11.08.2014
Politiske sager:
Ingen

Seniorrådets beslutning
Til orientering
Taget til efterretning

Til efterretning eller
høringssvar
-

9. Høring Sundhedsaftalen 2014
Regionsældrerådet Hovedstaden opfordrede på deres seneste møde til, at alle kommuner
sender deres høringssvar til næstformanden, som samler sammen og udarbejder et fælles høringssvar på kommunernes vegne. De enkelte kommuner er dog velkomne til også,
at fremsende deres eget høringssvar direkte. Begrundelsen for denne fremgangsmåde er,
at holde regionen op på det de lover.
Seniorrådet var enige om at støtte denne fremgangsmåde.
Plejecenter- og Hjemmehjælpsudvalget havde udarbejdet et høringssvar som blev godkendt med en enkelt ændring. Det endelige høringssvar sendes i kopi til Seniorrådet.
10.Orientering fra Sundheds- og Omsorgscentret v/ Ulla Callesen (kl. 11.00)
a) Notat om HTK’s tal om frit valg (fra Seniorrådsmødet 1/9) – punktet udgik.
b) Seniorsvømning (hvordan, tider og sted)
Seniorerne føler sig tilsidesat, specielt i Fløng Svømmehal. En repræsentant fra
Kultur- og Fritid inviteres til næste Seniorrådsmøde. Seniorrådet forbereder
spørgsmål inden næste møde.
c) Borgernes mulighed for at komme ud i den friske luft (hvordan løses dette?)
Borgerne har jf. kvalitetsstandarderne mulighed for at komme ud i frisk luft. Der
er ikke altid enighed om behovet for frisk luft, men der er mulighed for borgerne
for, at få frisk luft og det bliver prioriteret af medarbejderne både i hjemmeplejen
og på plejecentrene.
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d) Døgnrehabiliteringspladser Torstorp (aflastningspladser og akutpladser)
Borgere med akut behov vil få et døgnrehabiliteringstilbud, hvilket er bedre end
en aflastningsplads. Der vil fortsat være demensaflastningspladser på Baldersbo.
Der er mulighed for afløsning.
e) Høring Sundhedsaftalen 2014
Ulla henviste til ÆSU-mødet i juni måned, hvor opfølgning på Sundhedsaftalen er
beskrevet.
http://www.htk.dk/Politik/Byraad_og_udvalg/Dagsordener-og-referater-byraadog-politiske-udvalg/66/1149.aspx?agendaid=1156
Ulla afventer henvendelse fra Seniorrådet om HTKs tilbagemelding på aftalen, før
hun sender til Seniorrådet. Denne er ikke modtaget.
11.Boformer
Dette forbliver et fast punkt til efter mødet med borgmesteren den 29/10.
12.Orientering fra udvalgene (om møder/særlige initiativer)
Forretningsudvalget
Intet udover punkt 5
(Børge Mogensen)

Plejecenter- og Hjemmehjælpsudvalg
(Kirsten Dahlmann-Hansen)

Hans fremsatte ønske om orlov fra udvalget resten af året pga. mange andre
frivillige opgaver. Efter en drøftelse
endte det dog med at Hans fortsætter
som hidtil.
Udvalget vil have mere fokus på omsorgstandplejen fremadrettet.

Kommunikationsudvalget
(Lisbeth Fæster)

Teknik- og Miljøudvalget
(Jørgen Enøe)

Kostrådet
(Leif Bentsen)

Kontaktgruppen for frivillige

Seniorrådet ønsker at besøge Hjælpemiddeldepotet. Referenten kontakter og
Seniorrådet aftaler selv dato.
Der var et ønske om mere synlighed på
forsiden af Lokalavisen i forbindelse
med Senior Nyt indlæg.
Der afventes en skrivelse fra Inge L. og
Leif Bentsen om forholdene omkring
Hedehusene Station.
Kostrådet har fokus på hvordan det
fungerer med mad udefra på Birkehøj
Intet nyt

(Inge Lundbye)

Følgegruppe for teknologi i ældreplejen
(Inge Jacobsen)

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

Seniorrådet opfordrer til at den ansvarlige i HTK, indkalder et møde snarest.
FN-dagen kører på skinner.
Julefest den 3. og 4. december 2014

(Hans Behrendt )

Brugerrådet for Pensionisternes Hus
(Inge Lundbye)

Der er udsendt referat. Inge L. deltager
i næste møde i november.

13.Orientering fra bruger- og pårørenderåd
Henriksdal: Intet nyt
Birkehøj:
• Vibeke Drost blev valgt til formand
• Man er i gang med at oparbejde nye rutiner.
• Stemningen er blevet bedre
• Der mangler fortsat at blive ansat personale
• Næste møde er den 23/10
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Torstorp:
Planlagt møde blev aflyst. Der er sendt budgethøringssvar.
Baldersbo:
• Ny leder meget aktiv og er ved at få styr på tingene.
• Der udgives, som noget nyt, et 4-siders nyhedsbrev til personale og Bruger- og
Pårørenderåd.
• Der har været uanmeldt kommunalt tilsyn – tilbagemelding i form af et dialogmøde – generelt var alt godt.
• Medarbejderne var ikke interesseret i, at der blev lavet et høringssvar til Budget
2015.
• Der har været forskellige aktiviteter, fx sang og dans, Sønderjysk kagebord m.m.
• Ubrugt lokale bliver indrettet som reminiscensstue.
Sengeløse:
Intet nyt.
14.Temaer/punkter til kommende møder (fast)
Mødet 3/11: Status på vedtagelserne på temadagen den 8/8-14
De ansvarlige sender et par linjer til Kirsten senest den 10/10, om hvad der er sket siden
temadagen.
15. Evaluering af Frivillighedsdagene Hedehusene og Taastrup
Hedehusene:
God dag, men næste år skal standen være mere synlig.
Taastrup:
Også her skal standen være mere synlig og der skal være en bagvæg, så det ikke bliver
en gennemgang.
Kjeld har 2 sandwich-skilte som kan benyttes næste år.
Der skal være noget at dele ud af (frugt eller lign)
Datoerne skal koordineres med fx kræmmermarkeder og lignende.
16. Beslutning om brev til udlejere vedr. vedligeholdelse af ældreboliger
- Skal brevet sendes til alle udlejere eller kun udvalgte? (212865-14)
Efter en snak frem og tilbage blev det besluttet, at udsende 2 udgaver af brevet.
Det allerede udarbejdede sendes til Jens Folmer Olsen og der udarbejdes et nyt
brev med et mildere indhold, som sendes til de 3 andre udlejere.
17.Eventuelt
Jørgen Enøe melder afbud til Seniorrådsmødet 3/11.
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