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1. Referat af d.10.april godkendt
Referat godkendt.
2. Meddelelser fra formanden
Formanden orienterede om følgende:
- Bladet ”Pensionisten”
- Materiale til repræsentantskabsmøde fra Danske Ældre
- Årsrapport fra Seniorrådet i Hvidovre
- Indbydelse til Rehab Messe i Bella Center

3. Meddelelser fra forvaltningen
Diabetesudbud lægges på høringsportal. Høringsperiode bliver ca. 2
uger.
4. Meddelelser fra medlemmerne
Winnie Hansen forespørger til om kommunen er bekendt med at et
apotek i Tårnby Kommune opkræver dobbetlgebyr for udbringning af
medicin..
Det meddeles at kommunen er vidende herom, men at kommunen
ikke har indflydelse på prissætning af service. Borgerne anbefales at
forhøre sig inden bestilling af varer.
Winnie Hansen spørger til hvordan behandlingsforslag fra hospitaler
behandles af visitation og hjemmepleje/sygepleje. Det orienteres, at
der kan afviges fra specifikke produkter hvis det findes at der er andre
produkter, der er lige egnet, men billigere.
Winnie Hansen påtaler busstoppesteder, hvor der ikke er angivet
oplysninger om tidpå skilt, men hvor der henvises til oplysninger via
sms. Der henvises til Teknisk Forvaltning. Seniorrådet tager kontakt til
formand for Teknisk Udvalg.
Poul Kristensen forespørger til afprøvninger af toiletter med vask/tørrefunktion. Det oplyses, at der ikke for nuværende er planer om at
afprøve eller anskaffe disse.
5. Seniorrådsvalg
Seniorrådet godkender forvaltningens forslag om 6 valgsteder. De
ønsker dog at ændre valgstedet i Foreningshuset på Amager Landevej
til Sundhedscentret på Kamillevej, da der er et større publikum i
Sundhedscentret. Da dette er indenfor samme valgdistrikt ændres
herefter valgsted til det ønskede.
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Seniorrådet ønsker endvidere at ændre valgstedet på plejehjemmet
Ugandavej til biblioteket i Vestamager Centret, da det skønnes at det
større publikum i butikscentret vil øge stemmetallet.
Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen fastholder imidlertid
valgstedet på plejehjemmet, da man har personale i tilknytning hertil,
og bedre planlægningsmuligheder, da lokalerne disponeres i egen
forvaltning.
Der skal skiltes ved Tårnby Skoles lokaler således at valgstedet
synliggøres.
Hjemmeplejen og de private leverandører skal medvirke til oplysning til
borgere om afgivelse af stemme i eget hjem.
Der ønskes annoncering i 2770, Tårnby Bladet og Amager Bladet,
samt information lagt i Sundhedscentret.
6. Nyt fra plejehjem/ hjemmepleje
Der er sendt notat til Sundheds- og Omsorgsudvalget om nødkald. Der
er 500 borgere i Tårnby Kommune med nødkald. På en tilfældig uge i
år blev der optalt 103 nødkald hvoraf 80 % var reele henvendelser.

7. Sager i høring
Kvalitetsstandarden om bank/apotek sendes i høring, da den ønskes
ændret. Der er et loft på kr.1.500, som hjemmehjælpen må hæve.
Dette loft ønskes ophævet, således at borgere kan få hævet det beløb
de måtte ønske. Sundheds- og Omsorgsudvalget har tiltrådt forslaget,
der lægges ud til høring.
Diabetes udbud sendes i høring medio maj.

8. Orientering om politiske beslutninger
Se forrige punkt.
9. Eventuelt
Ingen bemærkninger.
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