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Kristensen, Winnie Hansen, Michael Thamdrup,
Elisabeth Jessen (ref)
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1. Godkendelse af referat fra den 8. maj 2012
Referatet godkendt.

2. Lars Brandstrup Nielsen, formand for Teknik- og Miljøudvalget
orienterer om busplaner.
Der er sendt nye mulige busruter i høring med frist for svar d.14.juni.
Formanden forklarer fordele og ulemper ved de forskellige forslag.
3. Meddelelser fra formanden
Formanden orienterede om følgende:
– Program fra Pilehaven
–

Blad ”Ældre Mobilisering”

–

Dagsorden til Sundheds- og Omsorgsudvalget

–

Blad ”Ældre Liv”

–

”Seniorenes Blad”

–

”Livskvalitetet og selvbestemmelse på plejehjem”

–

Blad ”Aktiv aldring” fra Socialstyrelsen

–

”Hverdagsrehabilitering” – ergoterapeuternes pamflet

4. Meddelelser fra forvaltning
Regering og KL har indgået aftale om flere penge til forebyggelse. Der
afventes konkretisering af hvordan midlerne bruges.
Freddy Lillelund fra Sundhedscentret ønskes inviteret til beskrivelse af
kommunens sundhedsprofil.

5. Meddelelser fra medlemmerne
Winnie Hansen ønsker beskrivelse af kommunens omsorgstandpleje.
Ordningen tilbydes borgere på plejehjem, samt hjemmeboende
borgere, som ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud.
Tilbuddet omfatter almindeligt taneftersyn og huller, men ej kroner og
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broer.
For borger i eget hjem søges via Visitationen.
Omsorgstandpleje ønskes på dagsorden ved næste møde

6. Nyt fra plejehjem/hjemmepleje
Plejehjemmene inviterer ikke Seniorrådet til møder. Der tales om at
invitere plejehjemsledere enkeltvis til Seniorrådets møder, eller at der
aftales besøg ude på plejehjemmene.

7. Sager i høring
Kvalitetsstandard om bank er tiltrådt.
Der var ingen kommentar til høring om diabetesudbud.

8. Orientering om politiske beslutninger
Indstilling om Seniorrådsvalg tiltrådt.
Der er indgået aftale med Børne- og Kulturforvaltning om at benytte
Biblioteket i Vestamager Center som valgsted i stedet for
Plejehjemmet Ugandavej.
Seniorrådet orienteres løbende om Seniorrådsvalget.

Seniorrådet ønsker at Tårnby Kommune har en ældrepolitik og har
lavet et forslag, som forvaltningen tager videre.
Seniorrådets forslag er en sammenskrivning af dele fra budgettet,
hvor området beskrives.

9. Eventuelt
Seniorrådet er inviteret til møde hos Tårnby Apotek.
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