Referat

Sundheds- og Omsorgscentret

10. marts 2014

Referat Seniorrådsmøde 3. marts 2014
Tidspunkt: kl. 9:00 – 13:00
Mødelokale: B203 (mødegangen på 1. sal – blok B)

Formand
Næstformand
Mødeleder

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

Afbud

Øvrige deltagere
Henny Jessen (11-12)
Helle Petersen (referent)

Afbud

1. Godkendelse af referat fra møde den 3. februar 2014
Bilag: Referat fra mødet er udsendt 17/2-14
Kommentarer til punkt 7 - kassereren tager forbehold for beslutning om deltagelse i seminar, uden forudgående aftale med kassereren, idet det kan give økonomiske konsekvenser.
Referatet blev herefter godkendt, med en enkelt rettelse til punkt 4.
2. Godkendelse af dagsorden
2 nye punkter, hvortil der blev udleveret bilag.
Nyt punkt 19) Henvendelse fra Voksenundervisernes Samråd
Nyt punkt 20) Kommentarer til plejetestamente
Nyt punkt 21) Eventuelt
Punkt 16 ændres til: ”Godkendelse af skabelon til høringssvar / justering af forretningsorden”
3. Valg af mødeleder til den 31. marts 2014
Hans Behrendt blev valgt.
4. Meddelelser fra formanden
 Seniorrådet har modtaget nyhedsbrev om Omsorgstandpleje / Seniortandpleje
 Nyt eksemplar af hæftet ”Pensionist eller Efterlønsmodtager 2014” fra Danske Seniorer er udgivet. Referenten forsøger at skaffe hæftet omkostningsfrit til Seniorrådet.
 Møde den 12/3-14 i Hillerød i Region Hovedstadens Regionsråd. Inge Jacobsen
søger genvalg til forretningsudvalget.
 Møde den 19/3-14 i Ishøj til Vestegnstræf. Inge J., Leif og Kjeld deltager.
5. Meddelelser fra referenten
 Hjemmesiden er blevet rettet vedr. Seniorrådet, som det er muligt
 IP-telefonen i Pensionisternes Hus er flyttet til mødelokalet igen.
 Lyreco kan sende farvepatroner m.m. direkte til modtager – aftales med Jørgen
 Indvielse af Birkehøj Plejecenter onsdag den 4. juni 2014 kl. 15.00-16.00. Dette
betyder, at Seniorrådets møde med borgmesteren er rykket til kl. 16.30.
6. Økonomi, herunder Seniorrådets budget 2014 (fast punkt)
Kassereren opfordrede til at bilag indleveres hurtigst muligt af hensyn til løbende regnskab og især årsregnskab.

Sagsbehandler
HellePe

Doknr.
52319-14

Sagsnr.
13/26872

Kassereren gennemgik herefter de udsendte bilag omkring Årsregnskab 2013, Budget
2014 og regnskab for januar 2014.
7. Birkehøj Plejecenter (fast punkt)
Der er planlagt seancer med Seniordans på Birkehøj. Referenten undersøger hvordan
disse datoer hænger sammen med indvielsesdagen.
8. Nyt vedr. NærHeden / Gammelsø (fast punkt)
Der er borgermøde onsdag den 9/4.
9. Orientering fra bruger- og pårørenderåd (fast punkt)
Kløverhus/Birkehøj (Kirsten) – har redegjort for dette under punkt 7.
Baldersbo (Inge L.) – Møde den 3/2, hvor bl.a. køkkenet og madproduktion blev drøftet.
Det er muligt at få mellemmåltider – de skal blot bestilles.
Henriksdal (Hans) – et planlagt møde er blevet udskudt.
Torstorp (Kjeld) - møde 17/2, hvor der var oplæg til en aktivitet med band og en sangerinde.
10.Politiske sager - Til beslutning om der skal afgives høringssvar
Udvalgsformænd udarbejder evt. høringssvar som omdeles på mødet.
Sager på
Seniorrådets beslutning
Ældre- og Sundhedsudvalgsmøde4/3-2014
Meddelelsessager:
Til orientering
Referat Seniorrådsmøde 13.01.2014
Ingen kommentarer
Politiske sager:
4.I – Resultat af køkkenanalyse og indsatser
5.I – Årsberetning om magtanvendelse på ældreområdet 2013
Bilag: Sagsfremstillinger

Til efterretning eller høringssvar
Taget til efterretning
Taget til efterretning

11.orientering fra udvalgene (om møder/særlige initiativer)
Forretningsudvalget

Intet udover formandens punkter.

(Børge Mogensen)

Plejecenter- og Hjemmehjælpsudvalg
(Kirsten Dahlmann-Hansen)

Kommunikationsudvalget
(Lisbeth Fæster) Leif Bentsen i Lisbeths fravær

Teknik- og Miljøudvalget

Referat er udsendt.
-har anmodet ÆSU om svar på henvendelse af 13/1-14 omkring plejeboliggaranti
-hvordan kommer Seniorguiden ud til
hjemmeboende borgere, der ikke kan hente den selv? Se under punkt 12.
-Der ønskes oplysninger om de forskellige
boformer i de 5 plejedistrikter.
Næste SeniorNYT udkommer 15/4, med
deadline 1/4.
Det blev besluttet at SeniorNYT fremover
evalueres på førstkommende møde efter
udgivelse, under Kommunikationsudvalget.
Leif opfordrede til at man husker at skrive
tekst i emnefeltet når man sender mails.
Intet siden sidst.

(Kjeld Espersen)

Kostrådet
(Leif Bentsen)

Referat er udsendt.
Prøvesmagning den 26/2. Generelt højere
niveau end tidligere.
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Kontaktgruppen for frivillige
(Inge Lundbye)

Følgegruppe for teknologi i ældreplejen

Møde afholdt den 6/2. Endnu ikke noget
referat herfra.
Fortsat ikke indkaldt til møde.

(Inge Jacobsen)

Ad. hoc. vedr. skovtur, julefest, FN dag
m.m.
(Kjeld Espersen)

Brugerrådet for Pensionisternes Hus

Skovture er fastlagt på Sjælland.
Julefest er fastlagt i TIK-hallerne.
Oplæg til julefest 2015 er sendt til Ulla
Callesen.
FN-dag – der er møde den 11/3 med
Frivilligcentret omkring deltagelse i FNdagen. Årets tema er: Et samfund for
alle – ingen skal være udenfor”
Ängelholm – Kjeld har kontakt til Anita
Hjelm. Sættes på dagsordenen på næste møde.
Nyt fast punkt fra næste møde.

(Inge Lundbye)

12.Orientering fra Sundheds- og Omsorgscentret v/ Henny Jessen (kl. 11.00)
Spørgsmål til Henny:
 Høje-Taastrup Kommune modtager i år 2014 1,2 mio. kr. til anvendelse i Seniorrådets arbejde. Seniorrådet vil gerne se en opgørelse over fordelingen af disse
midler.
Spørgsmål til Henny fra kassereren:
 I regnskab for 2014 er rammen hævet fra 63.000,- kr. til 86.000,-. Hvad er forklaringen her?
 Ikke forbrugte midler for år 2013 er 27.852,- kr. Hvor er de henne?
 Vi aftale på mødet den 24. januar 2014 at månedsfilerne skulle komme hver den
6. Følges der op på den aftale?
Henny udleverede et bilag med svar på de stillede spørgsmål. Henny forsøger at gå tilbage til 2010 for at finde det konkrete beløb som kommunen har modtaget til Seniorrådsarbejde i bloktilskuddet.
Yderligere spørgsmål til Henny:
 Udbredelse af Seniorguiden. Henny/Helle undersøger muligheden af om Hjemmeplejen kan tage den med ud til borgerne samt om der er økonomi til at den evt.
kan fremsendes til borgere, der ikke har mulighed for at hente den på rådhuset,
kulturhuse eller biblioteker, hvis de beder om det.
Børge hører Lions Club om de vil sørge for at Seniorguiden kommer med ud med
den chokolade de sender ud til hjemmeboende borgere via madleverandørerne, ligesom han vil høre ÆldreSagen, om de vil udlevere Seniorguiden til besøgsvenner, der kan tage med ud.
Der gøres reklame for Seniorguiden i næste nr. af SeniorNYT.
Der sættes et antal kasser med Seniorguiden i Pensionisternes Hus til udlevering
ved forskellige arrangementer.


Boformer. Seniorrådet har et ønske om oplysninger om boformer i de 5 hjemmeplejedistrikter. Henny undersøger muligheden for at skaffe disse informationer.



Birkehøj Plejecenter – følgegruppe. Seniorrådet undrer sig over at der ikke er indkaldt til følgegruppemøder længe. Henny forklarede, at der ikke er behov for følgegruppemøder, da der ikke bliver truffet de store beslutninger. Der arbejdes på
færdiggørelse af plejecentret så det er klart til indflytning i starten af maj 2014.



Henny undersøger muligheden for at Seniorrådet kan komme over at se Birkehøj.
Sættes på næste mødes dagsorden.
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13.Evaluering Ishøj internatkursus 21.+22.2.2014
Der var generelt enighed om at det havde været et godt, informativt og udbytterigt kursus, hvor man havde lært hinanden bedre at kende, ligesom Seniorrådets opgaver var
blevet tydeligere.
Børge foreslog, at man evt. planlagde et besøg i Sverige senere på året for at se på ældreboligformer.
Han foreslog ligeledes at Seniorrådet begyndte at tænke over hvad der kunne komme i
stedet for Rønnevangsskolens Svømmehal, f.eks. en børnehave eller andet der giver liv
omkring Birkehøj Plejecenter.
14.Seniordans
Datoer for Seniordans på Birkehøj Plejecenter er planlagt til: 25/5, 15/6 og 29/6. Der er
planlægningsmøde i arrangørgruppen den 3/4 og instruktionsmøde den 13/5.
Referenten undersøger om datoerne for Seniordans skal flyttes af hensyn til indvielsen af
Birkehøj Plejecenter den 4/6-14.
15.Samarbejde m/ældreorganisationer, herunder også Integrationsrådet
Forretningsudvalget arbejder på en plan omkring samarbejdet med de forskellige organisationer/råd. Planen kommer på et Seniorrådsmøde når den er klar.
Børge udarbejder en ansøgning om midler (til mødeaktiviteter, pjecer m.m.) fra Integrationsrådets pulje.
16.Godkendelse af skabelon til høringssvar /Justering af forretningsorden.
Det blev vedtaget at bruge brevpapir til høringssvar og tydeligt skrive hvad høringssvaret
handler om.
Forretningsordenen blev vedtaget med de få ændringer, der blev foreslået på internatkurset. Forretningsordenen lægges på Seniorrådets hjemmeside.
17.Udpegning af kvindelig repræsentant til Trafiksikkerhedsudvalget
Inge Jacobsen blev udpeget.
18.Temaer/punkter til kommende møder
Møde
Emne
31/3-2014
Boformer (fast punkt)
Seniorrådets synlighed (fast punkt)
Mulighed for at se Birkehøj
Ängelholm-planlægning
19.Henvendelse fra Voksenundervisernes samråd
Børge svarer, at Seniorrådet desværre ikke kan hjælpe dem med statistikker.
20. Plejetestamente
Der var enighed om at det var et godt oplæg og Seniorrådet besluttede at Kirsten sender
kommentarer til Merete Müller. Punktet kommer på igen når sagen skal høres i forbindelse med politisk behandling.
21.Eventuelt
 Vedr. Pensionisternes Hus:
o Jørgen blev udpeget til at stå for indkøb til køleskabet, når han har modtaget en nøgle. Der blev samtidig opfordret til at man husker at tømme kaffemaskinen for kaffe/filter efter brug.
o Børge rykker CEIS for nyt om renovering
o Der er indkøbt en ny postkasse – referenten undersøger hvem der kan
sætte den op.
 Der var et ønske om at Seniorrådet kommer på en rundtur til alle plejecentrene
og Espens Vænge – det undersøges om der er økonomi til det?
 Inge J. har 2 forslag til dagsordenspunkter på Nyborgmødet og Vestegnstræf:
o At Seniorråd hedder det samme over hele landet
o At valget hvert 4. år finder sted på samme tidspunkt som kommunevalget.
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