TÅRNBY KOMMUNE

REFERAT

MØDE I:

Seniorrådet

DATO: 09-12-2014

EMNE:

Referat af seniorrådsmøde

SAGSNR.: 14/35965

DELTAGERE:

Knud Madsen, Hanne Bager, Kurt Wriedt, Gert Clevin, Winnie
Hansen, Per Fruerled og Camilla Aller Larsen (ref.)

AFBUD:
MØDENR.:

214

1. Godkendelse af dagsorden af 9. december 2014
Dagsorden godkendt.
2. Godkendelse af referat af d. 11. november 2014
Opfølgning på referat af d. 11. november 2014:
Seniorrådet ønsker at invitere borgmesteren og formanden for sundhed og omsorgsudvalget til hvert
sit møde i det kommende år. Det aftales på seniorrådsmøde i januar, hvornår de inviteres. Det
samlede udvalg indkaldes muligvis på et senere tidspunkt.
Seniorrådet ønsker at ændre ordlyd i referatet, således at det præciseres, at referater fra
Seniorrådsmøderne udsendes senest 14 dage efter mødet.
Seniorrådet spørger til status på Microsoft office pakken til iPad. Per oplyser, at der afventes svar fra
IT.
3. Ny suppleant
Det drøftes, om der er behov for yderligere suppleanter grundet frafald. Der er fortsat suppleanter,
der kan træde til, hvis det bliver aktuelt. Derfor foretages ikke yderligere tiltag.
4. Visitation i pakker jf. Sundheds- og Omsorgsudvalgsmøde d. 24.11.14
Dette er drøftet i Seniorrådet.
5. Forebyggende tiltag for ældre jf. Sundheds- og omsorgsmøde d. 24.11.14
Seniorrådet udarbejder høringssvar.
6. Meddelelser fra formanden
Der vil være åben i Pilehaven juleaften for interesserede.
7. Meddelelser fra medlemmerne
Seniorrådet spørger ind til hovedrengøringen. Per meddeler, at det fortsat er en succes.
Hanne og Kurt har deltaget i regionsældrerådsmøde. På mødet blev der talt om offentlig transport,
bl.a. at en S-togs linje skulle køre hele vejen til Hillerød hospital.
8. Meddelelser fra forvaltningen
Intet nyt.
9. Nyt fra plejehjem/hjemmeplejen
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Plejehjemmene forventes at blive fritaget for embedslægetilsyn i 2015 grundet gode resultater i
2014.
10. Sager i høring
Der er ingen sager i høring pt.
11. Orientering om politiske beslutninger
Intet nyt.
12. Evt.
Intet nyt.
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