TÅRNBY KOMMUNE

REFERAT

MØDE I:

Seniorrådet

DATO: 19.04.2018

MØDESTED:

Tårnby Rådhus, lokale 214

KLOKKEN: 13.00

EMNE:

Seniorrådsmøde

SAGSNR.: 17/32748

DELTAGERE:

Hanne Bager, Lone Pintos, Jørgen Maibom, Johnny Fredelund,
Luise Bendixen (stedfortræder for Mette Rydholt), Mia Sullca
(ref.)

AFBUD:

Kurt Wriedt, Ole Wendt

MØDENR.:

4

1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt uden yderligere bemærkninger.
2. Meddelelser fra formanden
Onsdag d. 11. april 2018 har der været Formands- og næstformandsmøde i Danske Ældreråd. Der blev
snakket om, at gøre noget ved stemmeprocenten for seniorrådet, ved fx at det ikke ligger sammen med
kommunevalget. Det blev aftalt, at lave et forslag borgmesteren omkring dette.
Regionen fremsender forslag til en ny sundhedsaftale i hørring. Det blev aftalt, at se det gamle forslag,
og komme med punkter til en ny aftale.
Brugen af plejetestamente blev på mødet fremhævet, som en god ide, inden en borger bliver dement.
Værdighedspolitikken skal revideres, da der skal indgå en del omkring pårørende, samt værdig død.
Rådet vil blive hørt i sagen. På mødet i maj, vil det rådet lave forslag til revidering.
Hanne Bager har været til Vestegnsmøde i det nye medborgerhus i Herlev med Ole Wendt. Der blev
sammenlignet forskellige ting omkring Herlev og Tårnby på rådet. I Herlev kommer Seniorrådet med på
tilsyn, og de har egen hukommelsesklinik. Ninna Poulsen demenskoordinator kommer til mødet i maj.
Der er modtaget nyhedsbrev fra Danske ældreråd, samt referat. Dette er sendt videre.
Vaccinationsprogram for ældre borgere vil i efteråret 2018 få disse tider:
1/10 15-17 i foreningscenteret
3/10 9-12 i Pilehaven
3/10 13.30 – 16.00 i Solgården
10/10 9-12 samt 13.30 16.00 i Pilehaven (disse datoer vil Hanne Bager rykke, da de ligger samtidig med
begivenhed i Sundhedscenteret).

3. Meddelelser fra medlemmerne
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Der blev aftalt, at Ældrecenteret sender et revideret forslag til fjerne af Sundhedscenter Tårnby,
omkring at askebægerne kan blive rykket væk fra dørene.
4. Meddelelser fra forvaltningen
Der er afsat værdighedsmidler til demensdag, og Ninna Poulsen er tovholder.
Dette tages op på næste møde.
5. Plejeboliggarantien
Ingen kommentarer
6. Orientering om politiske beslutninger/sager i høring
 Digitale betalingsmuligheder i kommunens pensionisthuse
 Udmøntning af puljen "Bedre bemanding"
Høringssvar sendes til ældrecenteret søndag aften.
7. Dagsorden til kommende møde i Sundheds- og Omsorgsudvalget
Intet til punktet.
8. Kommende møder
På mødet i maj kommer Ninna Poulsen, demenssygeplejerske fra kl. 13-14, og Charlotte Lauridsen,
repræsentant fra Sundhedshuset, kl. 14 -15.
Der skal også snakkes om værdighedspolitikken på mødet i maj.
Hanne Bager vil forhøre sig, om mødet i juni måned kan foregå på plejehjemmet Ugandavej.
9. Eventuelt
Intet til punktet.
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