TÅRNBY KOMMUNE

REFERAT

MØDE I:

Seniorrådet

DATO: 21-05-2015

EMNE:

Seniorrådsmøde

SAGSNR.: 15/12693

DELTAGERE:

Knud Madsen, Hanne Bager, Kurt Wriedt, Michael Thamdrup,
Tina Jaqué (ref.)

AFBUD:

Gert Clevin, Winnie Hansen, Freddy Lillelund

MØDENR.:

214

1. Godkendelse af dagsorden af d. 21. maj 2015
- Godkendt.

2. Godkendelse af referat af d. 14. april 2015
- Punkt 4: skal ændres til at Seniorrådet meldte afbud til Vestegnstræf. Referatet blev herefter
godkendt.

3. Opfølgning på sidste mødes referat
- Åbningstider – Pensionisthusene: Seniorrådet undersøger nærmere om mulighederne herom.
- Røgalarmer: Michael havde fået svar fra Louis, at der er forskellige direktiver for opsætning, type
osv af røgalarmer. Per/Louis/ Henning vil gerne deltage på et seniorrådsmøde og forklare
nærmere om røgalarmer på plejehjemmene. Dette ønsker seniorrådet. Tina indkalder en af dem
til et møde.
- Ideer/erfaringer vedr. flere boliger til ældre borgere: Seniorrådet ønsker at blive inddraget i
processen, for at kunne bidrage med erfaringer og ideer. Teknisk Forvaltning orienteres herom.
- Klippekortsmodellen: Michael fortalte om indholdet af ordningen. Der laves udtræk over borgere,
som modtager personlig og praktisk hjælp, hjemmeplejen vil herefter vurdere hvilke borgere,
som har størst behov for at være med i ordningen. Der vil bl.a. blive set på kriterium som
ensomhed. Der kan tildeles ½ time pr. uge, som kan spares op til 3 timer over en periode på 6
uger. Ordningen kan ikke bruges til eks. Ekstra rengøring. Kriterierne for ordningen er oplyst i
sagen, som har været til høring.

4. Meddelelser fra formanden
- Seniorrådet har modtaget seniorhåndbogen 15, Ældreforum 15
- Seniorrådet har deltaget i Danske Ældreråds repræsentantskabsmøde i Nyborg.
- Formand Knud Madsen har deltaget i prøvesmagning af mad fra tilbudsgivere af køleproduceret
mad.

5. Meddelelser fra medlemmer
- Der er ingen kontingentstigning i Danske Ældreråd
- Kurt Wriedt og Hanne Bager har deltaget i workshops om privat kontra offentligt drevet
plejehjem, ensomhed og digitalisering ved repræsentantskabsmødet i Nyborg.
Digitaliseringsstyrelsen oplyste, at man var overrasket over en statistik viste, færre ældre
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borgere end forventet, havde problemer med indførslen af digitaliseringen samt en del unge op
til 18 år har problemer med at søge eks. På offtentlige sider.
Hanne Bager har deltaget i forebyggelsespakkegrupperne ifb. med 20/20 sundhedsplanen.

6. Meddelelser fra forvaltningen
- Michael orienterede om ordningen gå-venner samt sammenlægninger af hospitalsafdelinger på
tværs af hospitalerne.

7. Nyt fra plejehjem/hjemmeplejen
- Intet nyt.

8. Sager i høring
- Seniorrådet har indgivet 3 høringssvar til Teknisk Forvaltning. Seniorrådet roser Teknisk
Forvaltning for inddragelsen i processen.

9. Orientering om politiske beslutninger
- Seniorrådet gjorde opmærksom på, at ældreplanen er dagsordenspunkt i Sundheds- og
Omsorgsudvalgsmødet i maj og seniorrådet i den forbindelse evt. skal høres på ny.

10. Evt.
- Hanne Bager ønsker, at en forebygger inviteres til et seniorrådsmøde. Seniorrådet vil gerne
høre om, hvordan samtalerne foregår.
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