Referat

Sundheds- og Omsorgscentret

3. marts 2015

Referat Seniorrådsmøde 2. marts 2015
Tidspunkt: kl. 9.00 – 13.00
Mødelokale: A182 (til højre for mødegangen–ind ad grøn
Medlemmer
Afbud
Formand
Børge Mogensen
Kirsten DahlmannNæstformand
Inge Jacobsen
Hansen
Flemming Djurnø
Tage Sørensen
Hans Behrendt
Inge Lundbye
Ordstyrer
Kjeld Espersen
Leif Bentsen

glasdør og så til højre)
Øvrige deltagere
Ulla Callesen (kl. 11-12)
Helle Petersen (referent)

1. Godkendelse af referat fra møde den 2. februar 2015
Godkendt.
2. Godkendelse af dagsorden
Punkt 11 flyttes op som punkt 5a.
3. Valg af ordstyrer til den 13. april 2015
Inge Lundbye blev valgt.
4. Meddelelser fra formanden
 Tage Sørensen fratræder Seniorrådet med omgående virkning af personlige
årsager. Referenten indkalder næste suppleant ifølge valgbogen.
 Børge Mogensen afventer bekræftelse på mødet med Astrid Krag den 10/4
 Dagsorden Borgmestermødet 4/3 (efter Ulla Callesens besøg):
o Orientering om vågetjenesten
o Orientering om besøg fra Ängelholm
o Opfølgning på møder med boligselskaber (DAB og Folmer Olsen)
o Overførsler / Økonomi
o Fremtidigt boligbehov
 Inge Jacobsen og Børge Mogensen har deltaget i et møde i Hedehusene arrangeret af Ældre Sagen om Frivilliges samarbejde med kommunerne.
 Seniorrådet har modtaget invitation til Temamøde den 10/3 om Seniorpolitikken fra Sundhedsfremmekonsulent Merete Müller.
 Der er Vestegnstræf den 23/3 i Brøndby. Inge Jacobsen og evt. Kirsten Dahlmann-Hansen deltager.
 Der er Regionsældrerådsmøde den 11/3. Leif Bentsen og Inge Jacobsen deltager.
5. Meddelelser fra referenten
Intet.
5a. Valg af ny kasserer
Flemming Djurnø blev valgt til ny kasserer.
6. Økonomi, herunder Seniorrådets budget 2015
a) Driftsstatus (53994-15)
Bilaget blev taget til efterretning.
7. Seniorrådets Temadag den 17. marts
Der er udsendt en dagsorden til temadagen. Der arbejdes med at få de praktiske ting
på plads.
Sagsbehandler
HellePe

Doknr.
62327-15

Sagsnr.
14/24961

Inge Jacobsen præsenterede en pjece og kom med forslag om, at en tilsvarende kunne udarbejdes for at synliggøre Seniorrådet. Dette behandles på temadagen.
8. Forsikring af frivillige
Sagen kører nu i ministeriet. Der er fuld opbakning fra Byrådet, og der lægges pres
på fra både Seniorrådets og Ældre Sagens side for at finde en løsning.
9. Integration / arrangement
Seniorrådet har sendt en ansøgning om 7.000,- kr. til Integrationspuljen til brug for
et arrangement på Baldersbo.
Inge Lundbye vil gerne have en repræsentant mere med i udvalget.
10.Ängelholm v/Hans Behrendt
Datoen for besøget bliver den 10/5 eller den 11/5. Dette afklares på Borgmestermødet 4/3. Hans Behrendt sender datoen ud til Seniorrådet den 5/3.
11.Valg af kasserer
Se punkt 5a.
12.Repræsentantskabsmøde 11. maj
Seniorrådet har 2 stemmer til repræsentantskabsmødet den 11/5 i Nyborg. Kirsten
Dahlmann Hansen og Inge Jacobsen deltager begge dage. Flemming Djurnø og Kjeld
Espersen deltager på 2. dagen.
13.Kommissorium Forretningsudvalget
Forretningsudvalgets opgaver skal ændres i kommissioriet.
14.Foreningsmøde den 8. april
Der er booket lokale i Pensionisternes Hus kl. 10.00-12.00. Der bliver serveret kaffe/te og ostemadder. Indbydelse sendes til udvalgte foreninger jf. listen på Seniorrådets hjemmeside.
15.Politiske sager – Til beslutning om der skal afgives høringssvar
Udvalgsformænd udarbejder evt. høringssvar, som omdeles på mødet.
Sager på
Seniorrådets beslutning
Ældre- og Sundhedsudvalgsmøde 3/3-2015
Meddelelsessager:
Til orientering
Referat Seniorrådsmøde 12.01.2015
Politiske sager:
5. A – Ændringsforslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020

Til efterretning eller høringssvar
Høringssvar udarbejdes når Plejecenter- og Hjemmehjælpsudvalget
har gennemgået HOPP 2020.

Bilag: Sagsfremstillinger
16.Orientering fra Sundheds- og Omsorgscentret v/Ulla Callesen (kl. 11.00)
a) Vaskeordning på plejecentrene
Der kom nye leverandører pr. 1/5-14. Plejecentrene har lidt forskellig opfattelse
af ordningen. Nogle steder er der lidt udfordringer med krøllet tøj, og tøj der forsvinder. Plejecentrene er i dialog med vaskeleverandørerne omkring dette.
Ulla understreger overfor plejecentrene, at de er forpligtet til at hjælpe borgerne i
forbindelse med f.eks. klager over tøjvask, hvis de ikke selv er i stand til det.
Der følges løbende op på leverandørerne. Ulla får en status og melder tilbage på
næste møde.
b) Borgermøde Boformer
Punktet sættes på dagsordenen til Borgmestermødet under overskriften ”Overførsler”, idet afholdelse af borgermødet afhænger af bevilling.
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c) Møder med boligselskaberne
Der var enighed om, at der er blevet afholdt 2 gode møder. Der er dog ikke blevet
fulgt op på beslutningerne på mødet med Folmer Olsen.
Referat fra møderne medbringes på Borgmestermødet.
Ulla skriver til Folmer Olsen, at vi gerne vil have en tilbagemelding i forbindelse
med udbedring af skader.
Møderne beskrives kort i næste nr. af Senior Nyt, ligesom der slås et slag for at få
oprettet bestyrelser i de forskellige boligforeninger, så man sikrer medindflydelse.
d) Kommissorium for Forretningsudvalget
Ulla vender tilbage omkring dette.
e) Sager på Ældre- og Sundhedsudvalgets møde 3/3.
Ulla orienterede kort om indholdet af de lukkede sager.
Ulla orienterede om baggrunden for sag 5.A ”Ændringsforslag til Hospitals- og
Psykiatriplan 2020”. Der kommer høringssvar til dette fra Seniorådet efter Seniorrådsmødet 13/4, når HOPP 2020 er gennemgået.
f)

Der blev spurgt til om det er korrekt at strømpepåtagere smides ud, når brugeren
f.eks. afgår ved døden. Ulla undersøger dette og vender tilbage.

17.Boformer (fast)
Børge Mogensen informerede om udstillingen af Nærheden ved kantinen.
Jævnfør aldersprognoser vil der blive en mangel på boliger.
18.Orientering fra udvalgene (om møder/særlige initiativer) (fast)
Forretningsudvalget
Børge Mogensen kontakter Hanne i Penisionisternes Hus ang. nøgle til Flem(Børge Mogensen)
ming Djurnø
Plejecenter- og Hjemmehjælpsudvalg
Næste møde er 26/3
(Kirsten Dahlmann-Hansen)

Kommunikationsudvalget

Senior Nyt udkommer 31/3

(Leif Bentsen)

Teknik- og Miljøudvalget

Intet

(Jørgen Enøe – hvem overtager?)

Kostrådet

Intet

(Leif Bentsen)

Kontaktgruppen for frivillige

Intet af interesse for Seniorrådet

(Inge Lundbye)

Følgegruppe for teknologi i ældreplejen

Intet

(Inge Jacobsen)

Ad. hoc. vedr. skovtur, julefest, FN dag
m.m.
(Hans Behrendt )

Brugerrådet for Pensionisternes Hus

Ängelholm ved at falde på plads.
FN-dag – der arbejdes på en foredragsholder.
Valg til brugerråd den 16/4

(Inge Lundbye)

Integrationsudvalget

Se punkt 9

(Inge Lundbye)

19.Orientering fra bruger- og pårørenderåd (fast)
Henriksdal/Hans Behrendt: referat er udsendt
Baldersbo/Inge Lundby: Referat er udsendt. Inge Lundby tilføjede, at beboerne er
glade for den nye madordning.
Birkehøj/Kirsten Dahlmann Hansen: Referat er udsendt. Børge Mogensen undrede sig
over, at der ofte ikke er borgere med på møderne på Birkehøj og at der derfor ikke
kan tages beslutninger!
Torstorp/Inge Jacobsen: Referatet er endnu ikke udsendt. Der er ingen problemer
med vasketøj. Der har været afholdt valg til Bruger-Pårørenderåd. Rådet konstituerer
sig i morgen.
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20.Temaer/punkter til kommende møder (fast)
På Seniorrådsmødet 13/4, vil der være en konstituering af de ledige poster i Seniorrådets udvalg:
 Følgegruppe for teknologi i ældreplejen
 Integrationsudvalget
 Kommunikationsudvalget
 Kostråd
 Teknik- og Miljøudvalget
21.Eventuelt
Intet.
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