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1. Referat af d.12 juni 2012
Referat godkendt.

2. Hverdagsrehabilitering v/Freddy Lillelund
Freddy Lillelund var forhindret í at deltage. Michael Thamdrup orienterede.
Hverdagsrehabiliteringen er iværksat i Hjemmeplejen Vest og forventes at
blive rullet ud i Hjemmeplejen Øst til efterår 2012.
Fokus er på borgere, der udskrives fra hospital og som inden indlæggelse var
selvhjulpne.
3. Tårnby Kommunes ældrepolitik
I Seniorrådets forslag til Ældrepolitik skal afsnit om hospice ændres, da det er
en regional opgave, som udelukkende læger kan henvise til.
Det aftales, at Hanne Bager reviderer dokumentet og fremsender det til
forvaltningen, som lægger det til behandling i Sundheds- og Omsorgsudvalg.

4. Seniorrådsvalg
Seniorrådet henstiller til at der skal være tydelig skiltning udenfor
valgstederne.
Der henstilles ligeledes til at annoncer i lokalaviser om kandidater bliver med
billede, samt at der er billeder af kandidaterne på valgstederne.
Der udtrykkes ønske om møde med kandidater inden valg om arbejdet i
Seniorrådet.

5. Meddelelser fra formanden
- Pilehaven – arrangementsoversigt
- Seniorernes Blad
- Bordinghus Program
- Takkekort fra Teknisk Forvaltning
- Årsberetning ”Ældre Forum” 2011
- Movia – svar på henvendelse om busstoppesteder
- ”Gerontologi” særnummer.

6. Meddelelser fra forvaltningen
Punktet om omsorgstandpleje flyttes til næste møde.
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Der kommer ny lovgivning i oktober 2012 om fritvalgsområdet.
Tryg-fonden har givet en duo-cykel til plejehjemmet Ugandavej via en privat
ansøger.
Der har været indvielse på plejehjemmet Ugandavej af et hyggehjørne med
beplantning og gyngestol til 4 personer.
Ny kommunikationsaftale er til beslutning i kommunalbestyrelsen. Den
indeholder bl.a. varslingsregler mellem kommunen og hospitaler ifm
udskrivelser, samt regler om elektronisk kommunikation.

7. Meddelelser fra medlemmer
Læskur ved busstoppested på Kongelundsvej er fjernet. Seniorrådet vil
protestere skriftligt til Movia.
Der var ros til Teknisk Forvaltning for at handle hurtigt ved henvendelse fra
Poul Kristensen om et meget beskidt busstoppested.
8. Nyt fra plejehjem/hjemmepleje
Der planlægges besøg af Hjemmepleje Vest med Hilde.
Michael Thamdrup har talt med plejehjemslederne med henblik på deltagelse i
seniorrådsmøde.

9. Sager i høring
Ingen sager i høring.

10. Orientering om politiske beslutninger
Se andet sted.

11. Eventuelt
Ingen bemærkninger
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