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1. Godkendelse af dagsorden af d. 10. september 2013
- Dagsorden af 10. september 2013 blev godkendt.
2. Godkendelse af referat fra d. 13. august 2013
- Referat fra d. 13. august 2013 blev godkendt.
3. Ældrepolitik
- Seniorrådet ønsker, at sammenskrive en ældrepolitik ud fra Tårnby
Kommunes budget og Seniorrådets notat om ældrepolitik samt ekstrakt om
ældrepolitik.
4. Orientering om demenskoordinator
- Michael Thamdrup orienterede, om Stine Jepsens afgang i juli 2013. Pr.
1.10.13 er der ansat ny demenskoordinator.
5. Hjemmesiden - Høringsportalen
- Seniorrådet gjorde opmærksom på, at funktionen ”høringsportal” ikke
fungerer optimalt. De får ikke altid besked, om der ligger høringssvar.
-Michael Thamdrup forklarede, at administrationen i Ældrecentret udsender
mail til Seniorrådet ved høringssvar, for at være sikre på, at Seniorrådet har
modtaget besked herom.
-Seniorrådet oplyste, at abonnementservicen ikke fungerer mere, samt
afsluttede sager figurerer på portalen. Michael Thamdrup undersøger dette.
6. Visitation ved udskrivning fra hospital
-Michael Thamdrup orienterede om sagsgange ved udskrivelser generelt
7. Forslag til temaer ved kommende seniorrådsmøder
- Seniorrådet ønsker – på passende tidspunkter efter valget – at invitere
formænd/-kvinder fra de stående udvalg til møder med Seniorrådet. Formålet
er, at drøfte de enkelte udvalgs kontaktflader til kommunens ældrepolitik.
8. Meddelelser fra formanden
Følgende foldere er modtaget i Seniorrådet:
- Pilehaven

Side nr. 1

Seniorrådet 2013 d. 10.09. 2013

- Aktive seniorer. Facebookadresse: www.facebook.com/tress.dk.
- Knud Madsen og Hanne Bager deltog i formand og næstformandsmøde i
Danske Ældreråd. På mødet blev der bla. drøftet nødvendigheden af, at være
tilmeldt TDC ved brug af nødkald samt hverdagsrehabilitiering.
- D. 8. oktober 2013 kl.18 er der valgmøde i Postkassen. Politikere inviteres
hertil af Ældresagen.
9. Meddelelser fra forvaltningen
- Intet nyt
10. Meddelelser fra medlemmerne
- Intet nyt
11. Nyt fra plejehjem/hjemmepleje
- Intet nyt
12. Sager i høring
- Seniorrådet stillede spørgsmål vedrørende høring, de havde modtaget fra
Tårnby Kommune.
- Michael Thamdrup henviste til Teknisk forvaltning.
13. Orientering om politiske beslutninger
- Michael Thamdrup oplyste, at der er godkendt to nye leverandører, Amager
Pleje og Hushjælp samt Adam Vask.
-Gert Clevin spurgte til status på Vedtægt for Seniorrådet.
-Michael Thamdrup vil undersøge dette.
14. Evt.
- Intet nyt
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