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1. Godkendelse af dagsorden af d. 20. oktober 2014
Dagsorden af d. 20. oktober 2014 blev godkendt.
2. Godkendelse af referat fra d. 9. september 2014
Referat af d. 12. august 2014 blev godkendt på ny efter tilføjelse af afsnit 5
under punkt 6.
Det blev besluttet, at referat af d. 9. september 2014 efter rettelser kan
godkendes ved seniorrådsmøde d. 11. november 2014.
Vedrørende tilskud til omsorgsklubber og frivilligt socialt arbejde er
Ældrecentret i gang med at undersøge nærmere herom.
Vedrørende spørgsmål om bevilling af handicapkørsel for borgere med privat
indkøb af rollator, blev Seniorrådet orienteret om, at Socialcentret foretager en
individuel vurdering i hvert enkelt tilfælde uanset om ganghjælpemiddel er
bevilget gennem kommunen eller indkøbt privat.
Planlægning af iPadkursus sker i samarbejde med biblioteket. Processen er i
gang.
3. Brev om hovedrengøring
Punktet var fremsat af Winnie Hansen. Grundet afbud fra Winnie Hansen blev
det besluttet, at Winnie Hansen skal kontakte Per Fruerled om spørgsmål til
brev om hovedrengøring.
Per Fruerled oplyste, at alle breve vedrørende hovedrengøring efterhånden er
udsendt, samt at der i brevet er oplyst, at borgeren aftaler nærmere om
hovedrengøring med den valgte leverandør.
Gert Clevin spurgte til beløbet på kr. 50.000,- for indretning af arbejdsplads til
frivillighedskonsulenten i 2014. Per Fruerled forklarede, at de 50.000,- er en
engangsinvestering i 2014. Forvaltningen er ved at udforme en status og
opgørelse over projekter og midler vedrørende ældrepuljen. Seniorrådet
ønsker at drøfte, hvad de uforbrugte midler kan bruges til.
Seniorrådet anbefaler stadig at der etableres aktiviteter for mænd. Det
foreslås at bygningen på Amager landevej 9 kan bruges til formålet.
4. Meddelelser fra formanden
Knud Madsen fortalte, at på kontaktudvalgsmøde med Ældresagen blev det
foreslået, at seniorrådet, i samarbejde med Ældresagen, kan lave et
værested/værksted for ældre borgere i Tårnby Kommune. Seniorrådet laver et
udkast hertil.
Tilbud om influenzavaccination er blevet modtaget godt hos borgerne og er
forløbet godt.
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5. Meddelelser fra forvaltningen
Status på og forslag til omfordeling af uforbrugte midler i Ældrepuljen vil
komme i høring.
Kvalitetsstandarder vil komme i høring i november.
Clara Service er blevet opkøbt af Rengøring.com/care, i daglig tale Care. Det
vil ikke betyde ændringer for borgerne, da medarbejderne fortsætter. Navnet
vil inden for kort tid blive skiftet. Clara Service har orienteret borgerne.
6. Meddelelser fra medlemmerne
Gert Clevin fremlagde 3 datoer, hvor Seniorrådet kan besøge Karin
Stadsgaard, Plejehjemmet Pyrus Allé. Det blev besluttet, at besøget vil finde
sted d. 3. november kl. 13.30.
7. Nyt fra plejehjem/hjemmeplejen
Der er udsendt nye tilsynsrapporter, som er fremsendt til Seniorrådet. Det kan
oplyses, at Plejehjemmet Tårnbygård fritages for tilsyn i 2015.
Plejeboliggarantien er pt. under pres. Kapaciteten på plejehjemmene er fuldt
udnyttet. Det er i forbindelse med budget 2015 besluttet, at renovere fløj E
samt hovedbygningen på Plejehjemmet Irlandsvej.
Knud Madsen har fået en forespørgsel, om der serveres
madpakker/smørebrød til ældre borgere i Tårnby Kommune. Knud Madsen
har svaret nej hertil.
Køkkenprojektet under ældrepuljen er i gang.
Gert Clevin ønsker at vide, hvad loftet samlet set er for serviceydelser, og om
det er muligt at ændre det fastsatte beløb via ældrepuljen. Dette kan
Seniorrådet vælge at stille forslag om.
Knud Madsen vil gerne have tilbagemeldinger på hovedrengøring.
Forvaltningen oplyser, at tilbagemeldinger fra borgerne har været positive.
8. Sager i høring
Der er stillet lovforslag om, at alle borgere, der søger hjælp efter § 83 i
Serviceloven fremover skal starte med et rehabiliterende forløb før der
visiteres yderligere hjælp. Seniorrådet forespørger, hvad sagsforløbet vil
være, hvis en borger takker nej til rehabiliteringsforløb. Lovforslaget er ikke
endeligt vedtaget endnu, så det kan ikke siges med sikkerhed, men Per
Fruerled oplyser, at der er politisk fokus på at alle får et rehabiliteringsforløb.
Punktet tages op igen, når der vides mere. Forslaget samt høringssvar m.m.
kan findes på Folketingets hjemmeside, www.ft.dk
9. Orientering om politiske beslutninger
Intet under punktet.
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10. Evt.
Gert er kontaktet af Ældresagen vedrørende manglende besvarelse af to
breve. Per følger op på dette.
Under sundhedsugen var der stillet en ergoterapeut til rådighed til at vejlede
borgere om f.eks. indstilling og udlevering af rollatorer. Dette var givtigt. Derfor
foreslår Knud Madsen, at der også kommer en ergoterapeut på
Pensionisthuset Pilehaven.
Det blev drøftet, at referat af seniorrådet udsendes senest 14 dage efter
møde. Medlemmerne af Seniorrådet kan herefter ændre i udkastet og
tilbagesende referatet til Tina Jaqué, som sørger for at ændringerne er indført
i referatet til efterfølgende seniorrådsmøde.
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