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1. Godkendelse af dagsorden af d. 14. maj 2013
- Dagsorden af 14. maj 2013 blev godkendt.
2. Godkendelse af referat af d. 9. april 2013
- Referat af d. 9. april 2013 blev godkendt med følgende bemærkning:
- Under punkt 7, afsnit 2 skal navnet ændres til Winnie H.
3. Forretningsorden til underskrivelse
- Underskrivelse af forretningsorden blev drøftet.
- Det blev besluttet, at forretningsorden godkendes, når Vedtægt er blevet
godkendt.
- Der blev foreslået en §7, stk.1 som vil være oplysning om gyldighedsperiode
på forretningsordenen. Ordlyden skal være ”Forretningsorden tages op til
fornyet beslutning senest ved ny valgperiode.” Dette blev vedtaget
- Det blev besluttet, at §6, stk. 1 og 2 skal slettes.
4. Redigering af Vedtægt
- Jf. punkt 4 i referat af d. 9.april 2013 er punkterne undersøgt og tilrettet i
Vedtægt.
- Gert C. foreslog, at §5, stk. 4 blev ændret fra kan til skal. Det blev besluttet,
at bibeholde kan.
- Vedtægt blev herefter godkendt og forelægges Kommunalbestyrelsen.
5. Notat vedrørende Seniorrådets forslag til en ældrepolitik
- Punkt udskydes til næste møde.
- Gert C. påpegede, at de mangler tilbagemelding om punktet Trafik fra
Teknisk Forvaltning. Tina J. følger op på dette.
6. Kommunikationsaftalen
- Intet nyt.
7. Orientering om kompetenceudvikling i hjemmeplejen og
plejehjemmene
- Der blev stillet spørgsmål til, om Tårnby Kommune vil lave om på klientellet
på plejehjemmene, når nu personalet efteruddannes.
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- Michael T. svarede, at dette ikke er tilfældet.
8. Meddelelser fra formanden
- Følgende brochurer er modtaget i Seniorrådet:
- Pensionisten
9. Meddelelser fra forvaltningen
- Michael T. orienterede om frremtidens hospitalsændring
- Michael T. fortalte følgende om mødet på Hvidovre Hospital:
- Udvidelser på Hvidovre Hospital 2019/20
- Brøndby Lund samles på Hvidovre Hospitals matrikel.
- Glostrup Hospital får neurorehabilitering.
- Skt. Elisabeth bliver samlet på Amager Hospital.
- Frederiksberg Hospital lukker og flyttes til Bispebjerg Hospital.
- Helsingør Hospital lukker og Hillerød Hospital udbygges.
- Ny sundhedsaftale skal ligge klar i 2015.
10. Meddelelser fra medlemmer
- Intet nyt.
11. Nyt fra plejehjem/hjemmepleje
- Hanne B. spurgte til ny leder af Plejehjemmet Irlandsvej.
- Michael T. fortalte, at stillingen er slået op, da Susan Andreassen har fået
ansættelse i Dragør Kommune.
- Hanne B. foreslog, at plejehjemmet besøges inden en ny leder tiltræder samt
Tagenshus besøges samme dag.
- Kurt W. kontakter Plejehjemmene på Løjtegårdsvej for aftale om møde.
- Kommunen skal undersøge problematikken med at hæve penge på
plejehjemmene. Kommer der stadig mobilbank på plejehjemmene?.
12. Sager i høring
- Kurt W. påpegede, at Seniorrådet vil have materiale/bilag til Seniorrådets
høringssvar i SR.
13. Orientering om politiske beslutninger
- Intet nyt.
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14. Evt.
- Kurt W. foreslog samarbejde med handicaprådet.
- Knud M. undersøger nærmere herom.
- Winnie H. spurgte til status på digitalisering ifb. Med Udbetaling Danmark.
- Flemming inviteres til et seniorrådsmøde herom.
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