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1. Godkendelse af dagsorden af d. 25. juni 2013
- Dagsorden af 25. juni 2013 blev godkendt efter få rettelser.
- Rettelserne: Punkt 4, 5 og 6 slettes og punkt 3 rykkes op som punkt nr. 2.
2. Digitalisering, Udbetaling Danmark v/Flemming Larsen
Flemming Larsen orienterede om, hvordan det er gået med digitaliseringen
efter overgang til Udbetaling Danmark:
- Ved behov for hjælp efter at digitaliseringen er indtrådt, kan borgerne
henvende sig til kommunen. Kommunen vurderer dog i hvilket omfang
borgeren har brug for hjælp.
- Der holdes løbende opfølgningsmøder mellem TK og Udbetaling Danmark
- Samarbejdet med Udbetaling Danmark samt overgangen til digitaliseringen
er gået bedre end forventet.
- Pr. 01/12-2013 skal der ansøges digitalt om kropsbårne hjælpemidler.
- Det aftales at Seniorrådet gerne vil opdateres af Flemming Larsen på et
senere tidspunkt.
3. Godkendelse af referat af d. 14. maj 2013
Der var følgende bemærkninger:
- Under punkt 5, afsnit 1 skal sidste del af sætningen slettes.
- Under punkt 6, skal afsnit 1-8 flyttes til punkt 9, samt skal der noteres nyt
afsnit hvor der står: Michael T. orienterede om fremtidens hospital ændring.
- Under punkt 12 ændres afsnittet til: Kurt W. påpegede, at Seniorrådet vil
have materiale/bilag til Seniorrådets høringssvar i SR.
4. Sundhedsaftalen
- Michael orienterede om sundhedsaftalen.
5. Meddelelser fra formanden
- Følgende brochurer er modtaget i Seniorrådet:
- Pensionisten
- Seniorernes Blad
- Program fra Bordinghus samt Pilehaven
- Invitation fra Dansk Ældreråd til formanden samt næstformanden
- Regnskab fra 2012 Tårnby Kommune
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- Knud orienterede om henvendelse vedr. Den Blå Planet
- Knud og Hanne fortalte om foredrag vedr. Sundhedsvæsnet/sundhedspolitik,
som de har været til i Hillerød.
- Knud, Hanne og Gert fortalte om Danske Ældreråds
repræsentantskabsmøde, som de havde deltaget i.
6. Meddelelser fra forvaltningen
Michael orienterede om lægekonflikten:
- Alle regioner er blevet bedt om, via KKR(Kommune Kontakt Råd), at
nedsætte en arbejdsgruppe, hvis konflikten skulle komme.
- Vagtlægeordningen har meldt sig ind i konflikten.
7. Meddelelser fra medlemmer
- Intet nyt
8. Nyt fra plejehjem/hjemmepleje
- Michael oplyste, at Jesper T. Rasmussen er tiltrådt som leder af
hjemmeplejen.
- Seniorrådet har været på besøg på Plejehjemmet Irlandsvej.
- Hanne har været med til husmøde på Plejehjemmet Irlandsvej.
- Kurt arbejder på at få et besøg på plejehjemmene på Løjtegårdsvej op og
stå.
- Michael fortalte at Plejehjemmet Tårnbygård og Plejehjemmet Ugandavej har
ansøgt om midler til flere aktiviteter hos Social og Integrationsministeriet.
9. Sager i høring
- Intet nyt
10. Orientering om politiske beslutninger
- Intet nyt.
14. Evt.
- Intet nyt
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