Referat

Sundheds- og Omsorgscentret

16. januar 2015

Referat Seniorrådsmøde 12. januar 2015
Tidspunkt: kl. 9.00 – 13.00
Mødelokale: A182 (til højre for mødegangen–ind ad grøn glasdør og så til højre)
Medlemmer
Afbud
Øvrige deltagere
Formand
Børge Mogensen
Inge Lundbye
Helle Petersen (referent)
Næstformand
Inge Jacobsen
Tage Sørensen
Hans Behrendt
Jørgen Enøe
Kirsten Dahlmann-Hansen
Kjeld Espersen
Ordstyrer
Leif Bentsen (for Tage)
Tage Sørensen
1. Godkendelse af referat fra møde den 1. december 2014
Referatet blev godkendt.
2. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt med få ændringer.
3. Valg af ordstyrer til den 2. februar 2015
Jørgen Enøe blev valgt.
4. Meddelelser fra formanden
 Orientering fra Vestegnsmøde i fredags, hvor Inge Jacobsen blev indstillet som
kandidat i Kreds 8 under Danske Ældreråd. Opstillings-/valgmøde er den 4. marts,
hvor Seniorrådet har 2 stemmer.
 Der afholdes dialogmøde med hhv. DAB og Jens Folmer Olsen Ejendomsadministration den 12/2 og 17/2 omkring vedligeholdelse af ældreboliger. Inge Jacobsen
orienterer direktør Uffe Kjær fra DAB ved et møde i morgen tirsdag om, at der ikke kommer noget oplæg i forbindelse med mødet, da det er et dialogmøde om et
generelt løft af standarden af ældreboligerne i HTK.
 Statsforvaltningens udtalelse i forbindelse med forsikring af frivillige blev taget til
efterretning. Problematikken tages med i Seniorrådets Nyhedsbrev og Senior Nyt,
ligesom det vil blive taget op på næste Vestegnstræf.
 Borgermødet den 5/2-15 omkring seniorbofællesskaber er blevet udsat. Administrationen ønsker mere substans og politisk opbakning før et borgermøde etableres. Punktet sættes på næste Seniorrådsmøde.
 Orientering fra seneste borgmestermøde.
 Der er sendt brev til DSB vedr. forholdene ved Hedehusene Station. Dette brev er
efterfølgende blevet sendt til Banedanmark, som er den rette instans.
5. Meddelelser fra referenten
a. Inge Marie Steenbjerg deltager i og tager referat fra mødet den 2/2-15. Punkter
til dagsordenen skal derfor sendes til ingerst@htk.dk
6. Økonomi, herunder Seniorrådets budget 2014
Jørgen Enøe udleverede en driftsstatus for december måned samt en aktivitetsplan
med budget 2015. Der mangler en sidste opfølgning, men ikke noget der rykker meget ved tallene. Jørgen gennemgik alle bilagene og meddelte, at skabelonerne til
driftsstatus vil blive videregivet til den nye kasserer.

Sagsbehandler
HellePe

Doknr.
9704-15

Sagsnr.
14/24961

7. Stedfortræder for Jørgen Enøe
Brevet til næste suppleant i rækken – Lise Gustavsen - sendes af sted dags dato med
svarfrist på mandag, om hun ønsker at indtræde i Seniorrådet.
8. Integrationsudvalg v/Tage Sørensen (Inge Lundbye er ligeledes i udvalget)
Punktet udsættes til næste møde, da hverken Tage eller Inge er til stede.
9. Temamøde den 19. januar ”Form fremtidens sunde og gode liv”
Leif tilmelder 5 deltagere.
10.Politiske sager – Til beslutning om der skal afgives høringssvar
Sager på
Ældre- og Sundhedsudvalgsmøde 13/1-2015
Meddelelsessager:
Referat Seniorrådsmøde 03.11.2014
Breddeidræt foreningspræsentation
Status på innovationsprojektet Lighed i sundhed
Invitation til idémarkedsplads
Pixi: de tre temaer, Lighed i sundhed

Seniorrådets beslutning

Politiske sager:
4.I – Bevilling af midler fra Sundhedssstyrelsens
storrygerpulje
5.I – Priser for personlig pleje og praktisk hjælp
2015 for private leverandører
6.I – Godkendelse af sundhedsaftale III 20152018

Til efterretning eller høringssvar
Taget til efterretning

Til orientering
Taget
Taget
Taget
Taget

til
til
til
til

efterretning
efterretning
efterretning
efterretning

Taget til efterretning
Taget til efterretning

11.Orientering fra Sundheds- og Omsorgscentret.
Punktet udgik, da Ulla Callesen ikke kunne deltage.
12.Boformer (fast)
Referenten indkalder snarest til et møde mellem Kirsten Dahlmann-Hansen og Ulla
Callesen vedr. borgermøde om Fremtidens boligformer i foråret 2015, herunder bl.a.
fastsættelse af en dato for borgermødet.
13.Orientering fra udvalgene (om møder/særlige initiativer) (fast)
Forretningsudvalget

Intet udover punkt 4.

(Børge Mogensen)

Plejecenter- og Hjemmehjælpsudvalg

Ikke afholdt møde siden sidst

(Kirsten Dahlmann-Hansen)

Kommunikationsudvalget

Senior Nyt udkommer 2/2

(Leif Bentsen)

Teknik- og Miljøudvalget

Ikke afholdt møde

(Jørgen Enøe)

Kostrådet

Ikke afholdt møde

(Leif Bentsen)

Kontaktgruppen for frivillige

Intet nyt

(Inge Lundbye)

Følgegruppe for teknologi i ældreplejen

Ikke afholdt møde

(Inge Jacobsen)
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Ad. Hoc. vedr. skovtur, sommerfest, FN
dag, Ängelholm m.m.
(Hans Behrendt )

Brugerrådet for Pensionisternes Hus

Hans Behrendts forslag til program for
Ängelholm-besøget blev gennemgået.
Hans kontakter Handicaporganisationernes Hus og Leif kontakter Fløng Forsamlingshus samt rundviser i Fløng
Skoven mhp. aftaler.
Herefter sender Hans datoforslag til
Ängelholm.
Intet nyt

(Inge Lundbye)

14.Orientering fra bruger- og pårørenderåd (fast)
Inge J./Torstorp: møde senere i dag med valg til Bruger-Pårørenderåd
Kirsten/Birkehøj: ikke afholdt møde
Hans/Henriksdal: møde afholdt. Der opsættes beholder med desinfektionsmiddel ved
indgangene til plejecentret. Der er etableret et nyt orangeri til beboerne.
Tage/Sengeløse: ikke til stede
Inge L./Baldersbo: ikke til stede
15.Temaer/punkter til kommende møder (fast)
Punkter til mødet 2. februar:
 Borgermøde om Seniorbofællesskaber – orientering fra Ulla
 Bruger- og pårørendeudvalg pr. distrikt (hvad gør vi?) – orientering fra Ulla
 Forsikring på plejecentrene – orientering fra Ulla
 Integrationsudvalg v/Tage Sørensen (Inge Lundbye er ligeledes i udvalget)
 Drøftelse/planlægning af temadag den 17. marts
16.Eventuelt
Inge J. – vågetjenester starter op på plejecentrene som noget nyt. Seniorrådets repræsentanter i Bruger-og Pårørenderåd bedes være behjælpelige med at udbrede
kendskabet.
Seniorrådet ønskede at hyre Jørgen Enøe som konsulent i forbindelse med økonomien. Jørgen overvejer formen/honorar til næste møde den 2/2 som også bliver hans
sidste.

Mødet sluttede kl. 11.30
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