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1. Godkendelse af referat fra d. 8. januar 2013
- Referat af 8. januar 2013 blev godkendt med følgende kommentarer:
- Gert Clevin ønskede et punkt 4a Tidsfrister for høringssvar tilføjet til
dagsorden af d. 19.02.13. Dette blev vedtaget.
- Gert Clevin spurgte om der under pkt. 8 på dagsordenen, skal vedlægges
bilag i papirudgave i stedet. Michael Thamdrup forklarede, at bilagene skal på
høringsportalen samt, at Seniorrådet skal orientere Tina Jaqué, hvis link til
bilagene ikke virker.
2. Vedtægter og forretningsorden
- Proceduren for godkendelse af forretningsgang blev drøftet. Michael
Thamdrup forklarede, at forretningsgangen skal godkendes over 2 møder.
- Michael Thamdrup oplyste at, § 3, stk.2 og stk. 7 samt § 6, stk. 1 er ændret.
- Der blev forespurgt om nødvendiggørelsen af administrativ godkendelse af
forretningsordenen. Michael Thamdrup forklarede, ved administrativ
underskrift sikres det, at vedtægter og forretningsorden er i
overensstemmelse.
- Det blev besluttet, at Seniorrådet kommer med et forslag til en redigeret
udgave af vedtægter.
3. Refusion af udgift til blækpatroner
- Michael Thamdrup orienterede om, at der ikke gives refusion af udgift til
blækpatroner. Begrundelsen er, at Seniorrådet og andre kommunale
medlemmer behandles ens.
4/4a. Kvalitetsstandarder/Tidsfrist for høringssvar
- Michael Thamdrup oplyste, at kvalitetsstandarderne er godkendt. Der er en
rettelse. Fremover skal der kun være opnotering i et boligselskab ved
ansøgning om ældre-/ handicapegnet bolig.
- Winnie Hansen kommenterede, at formuleringen af 10-dages reglen kunne
være tydeligere.
-Hanne Bager forespurgte, om der visiteres taxakørsel til og fra genoptræning.
Michael Thamdrup svarede, ved udskrivning til genoptræning vurderer
hospitalerne, om der er behov for kørsel. Herefter vurderer Sundhedscentret,
om hvor længe der er dette behov. Der ydes ikke kørsel til træning efter
Serviceloven.
- Michael Thamdrup oplyste, at dagsorden til udvalgsmøder skal være
godkendt førend dagsordenpunkter kan sendes i høring. Fremover vil fristen
være mandag kl.12 for udvalgsmøder.
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- På grund af de korte svarfrister blev det besluttet, at Seniorrådet løbende
bliver opdateret på, om der er høringer på vej, så Seniorrådet bedre kan
planlægge dette.
- Seniorrådet var enig i, at der bør tilstræbes længere høringssvarfrist.
5. Tilsyn, plejehjem
- Michael Thamdrup informerede om, at de kommunale tilsyn var gennemført,
og at tilsynene havde været tilfredsstillende.
6. Meddelelser fra formanden
- Knud Madsen oplyste, at Michael Thamdrup havde en rettelse til folderen
Seniorrådet i Tårnby Kommune.
- Bevilling af betaling for trykning af folderen blev drøftet. Det blev besluttet, at
der kan laves et prøvetryk af folderen, og derefter afventes der svar på
ansøgningen.
- Bogen Pensionist eller Efterlønsmodtager. Der er bestilt yderligere 4 stk.
- Antiskrid.
- Danmarks gruppeguide.
- Gruppeguide Tyskland.
- Pensionisten.
- Seniorernes Blad.
- Retssikkerhed i sundhedsvæsnet.
- Kurser og konferencer
- Længst muligt i egen bil
- Tilmelding til dansk ældreråd. Tilmelding fremsendes til Tina Jaqué. Der vil
være 4 tilmeldinger til årsmødet og 2 til konferencen.
7. Meddelelser fra forvaltningen
- Michael Thamdrup orienterede om, at lovforslaget om Nye regler om
fritvalgsordningen varslet i 2012, endnu ikke er fremsat.
8. Meddelelser fra medlemmerne
- Kurt Wriedt anbefalede deltagelse i Handicaprådets kursus om bla.
Indrettelse af handicapboliger, efter egen deltagelse i kurset.
Det blev oplyst, at Gert Clevin stod af som formand og Kurt Wriedt blev valgt.
Kurt orienterede om referat af mødet.
9. Nyt fra plejehjem/hjemmeplejen
- Intet til punktet.
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10. Sager i høring
- Hanne Bager ønskede Ældrepolitikken op som punkt igen.
- Michael Thamdrup orienterede om Tårnby Kommunes nye kommende
hjemmeside.
- På baggrund af notat om ældrepolitik stillede Gert Clevin forslag om
renskrivning af indhold. Seniorrådet fremlægger forslag hertil.
-Gert Clevin spurgte, om punktet Trafik blev hørt af andre end Seniorrådet.
Dette vil blive undersøgt.
11. Orientering om politiske beslutninger
- Michael Thamdrup orienterede om Sundhedsvæsenets Disciplinærnævnets
sammenfatning af praksis vedrørende Medicinhåndtering i sygeplejen.
12. Eventuelt
- Gert Clevin fremlagde forslag om punkt 0 Godkendelse af dagsorden på
Dagsorden Seniorrådsmøde. Dette blev vedtaget.
- Winnie Hansen spurgte til status med at søge folkepension over nettet.
Michael Thamdrup oplyste, at såfremt der ønskes orientering om dette, kan
leder for socialcentret evt. inviteres til et møde.
- Der blev spurgt til om plejeboliggarantien overholdes. Michael Thamdrup
orienterede om at plejeboliggarantien overholdes.
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