TÅRNBY KOMMUNE

REFERAT

MØDE I:

Seniorrådet

DATO: 10.05.2016

MØDESTED:

Tårnby Rådhus lokale 213

KLOKKEN: 13.00

EMNE:

Seniorrådsmøde

SAGSNR.: 16/3165

DELTAGERE:

Knud Madsen, Hanne Bager, Winnie Hansen, Gert Clevin, Kurt
Wriedt, Elisabeth Jessen, Freddy Lillelund, Mariam Hassan
(ref.)

AFBUD:
MØDENR.:

1. Godkendelse
odkendelse af dagsorden af d. 10.
10 maj 2016
• ”Seniorrådsvalg” skal frem til valget være fast punkt på dagsorden.
• Borgmesteren godkendte forslaget om plakater. Seniorrådet må gerne opsætte kopier på
biblioteket.
• Folderen om Seniorrådet i Tårnby Kommune skulle have været ude i april-maj, ikke i juni.
• Seniorrådsvalg: Elisabeth undersøger nærmere om hvor kort en korttekst er og udsender
efterfølgende notat og tidsplan.
2. Godkendelse af referat af d. 12.
12 april 2016
• Senior rådet mener,, at referatet blev udsendt for sent.
• Punkt 3: Revideret tidsplan vedrørende seniorrådsvalget blev gennemgået på ny.
• Punkt 5.: Gert Clevin vil have ændret ordlyden ’’Gert Clevin oplyste’’ til ’’Gert Clevin foreslog”
foreslog
3. Gennemgang af seniorrådets folder
• Seniorrådet er meget utilfredse over, at det har tagett så lang tid med folderen.
• Eventuelle rettelser
er til folderen blev gennemgået. Folderen videresendes
videresend til Christian Askou
for afsluttende gennemgang inden trykning.
• Seniorrådet ønsker, at ændre billedet på folderens forside. Seniorrådet hører Christian
Askou herom. Folderen skal ændres hurtigst muligt
muligt og dermed sendes videre indenfor 2-3
dage.
4. Revisionserklæringer
• Seniorrådet bemærkede, at revisionserklæringerne
erne udelukkende indeholder en indledning
og konklusion, men mangler mellemdelen.
5. Meddelelser fra formanden
• Knud har modtaget papir fra Danske læger.
læger. Influenzavaccinationsprogrammet er klar til
oktober.
• Knud, Hanne og Kurt har deltaget
get i Danske Ældreråds Repræsentantskabsmøde og
ældrepolitiske konference i Nyborg d. 2. Maj.
• Hanne og Kurt var til møde i Hillerød.
Hillerød Mødet handlede om det nye it--system
Sundhedsportalen.
• Formanden klagede over
over samarbejdet med kommunen vedrørende værdighedspolitikken.
6. Meddelelser fra medlemmerne
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•

•

Kurt og Hanne fortalte om konferencen i Nyborg. På
å konferencen deltog de i foredrag om
blandt andet støtte til pårørende til demente og samarbejde mellem region og kommuner
ved udskrivninger.
Sundheds- og Ældreminister Sophie Løhde har indkaldt til møde med Ældresagen.
Seniorrådet ser frem til udfaldet af mødet.

7. Meddelelser fra forvaltningen
• Det
et nye daghjem åbner d. 1. juni. Dato for åbningsfest følger.
8. Plejeboliggarantien
• Plejeboliggarantien er overholdt.
• I april er der
er blevet tildelt plejeboliger til 9 borgere.
borger Ventetiden var 22 dage.
dage
• Flere og flere borgere
borger vælger at søge plejebolig i andre kommuner.
9. Orientering om politiske beslutninger/ sager i høring
hørin
• Værdighedspolitikken
politikken-/puljen er endelig godkendt i kommunalbestyrelsen. Midlerne søges
nu frigivet i ministeriet.
• Udbud af hjemmepleje
hjemmeple er på vej i høring.
10. Evt.
•
•

Seniorrådet skal på besøg på Plejehjemmet Ugandavej torsdag d. 2.. juni kl. 14.
Leder af hjemmeplejen Jesper Rasmussen inviteres til næste seniorrådsmøde.
seniorråds

2

