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1. Godkendelse af referat fra d.9.oktober 2012
• Referat godkendt
2. Tårnby Kommune ældrepolitik.
• Sundheds- og Omsorgsudvalget orienterede skriftligt om udvalgets
beslutning vedrørende Seniorrådets forslag til ældrepolitik til formand Knud
Madsen.
• Seniorrådet ønskede på baggrund af skrivelsen, at høre hvordan og hvad
overvejelserne i udvalget havde været i forhold til beslutningen ved at
drøfte dette med udvalgsformanden.
• Husstandsydelserne på hjemmehjælpsområdet blev drøftet.
3. Seniorrådsvalg.
•

Seniorrådet havde godt kunne tænke sig, at plakaterne med kandidaterne
var i farver i stedet for sort/hvid.

•

Seniorrådet ville godt høre nærmere om, hvorfor medlemmerne af rådet
ikke må deltage i valghandlingen som tilforordnede.

•

Det blev drøftet, at det var uhensigtsmæssigt at blanket til anmodning om
stemmeafgivelser i eget hjem skal sendes til rådhuset, da denne gruppe af
borgere med behov for denne stemmeform har svært ved at komme fra
egen bolig og til en postkasse.

•

I forhold til valg af Solgården, som valgsted er der behov for at dette vides
i god tid, da de øvrige aktiviteter på stedet planlægges lang tid i forvejen.

4. Meddelelser fra formanden
•
•
•
•
•
•
•
•

Brev fra Movia
Pensionistbladet.
Pilehaven
Dagsorden fra Sundheds og omsorgsudvalget modtaget. Husk bilagene
skal med.
Orientering om loftsrenoveringaf køkkenet på Løjtegårdsvej.
Vestegnstræf i Rødovre – Udbetaling Danmark blev drøftet.
Ifm Udbetaling Danmark ønsker Rådet undervisning af ældre i UD i
Foreningshuset.
Der har været både ros og ris af hverdagsrehabiliteringen fra borgere.

5. Meddelelser fra forvaltningen omsorgstandpleje.
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Der blev orienteret om priser for omsorgstandpleje, som er på 37,50 kr.
månedligt. Dette indeholdes i pensionen.

6. Meddelelser fra medlemmerne.
•

Hanne Bager orienterede om Fremtidskonferencen i Randers. Her fortaltes
bla. om udveksling af sygeplejersker mellem hospitaler og hjemmeplejen.

7. Nyt fra plejehjem/hjemmepleje.
• Travbanehuset er de eneste, der mangler tilsyn fra embedslægen.
• Seniorrådet ønsker at besøge plejehjemene i 2013.
• Kvalitetsstandarderne for 2013 præsenteres snarligt

8. Sager i høring.
• Ingen sager i høring

9. Orientering om politiske beslutninger
• Ingen sager at orientere om

10. Evt.
•

Følgende skal inviteres til rådets julefrokost d.11.december:
Borgmesteren, Jan Jacobsen og Kim Madsen
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