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ARBEJDSMARKEDS- OG SUNDHEDSFORVALTNINGEN 

 
 

MØDE I: Seniorrådet DATO: 30.01.2020 

MØDESTED: Tårnby Rådhus, lokale 213 KLOKKEN: 13.00 

EMNE: Seniorrådsmøde SAGSNR.: 19/31457 

DELTAGERE: 
Hanne Bager, Jørgen Maibom, Kurt Wriedt, Lone Pintos, 
Ole Wendt, Mette Jakobsen, Elisabeth Jessen (ref)  

 

AFBUD: Johnny Fredelund,  

MØDENR.: 1  

   
 

Referat af Seniorrådsmøde 30.01.2020 

1. Godkendelse af foreløbig dagsorden 
 Dagsorden er godkendt 

 
2. Meddelelser fra formanden 

 Kultur- og Fritidsafdelingen har fremsendt Folkeoplysningspolitik i høring. 
 Ældre Sagen har fremsendt invitation til deltagelse i årsmødet d.7.marts i foreningscentret 

Postkassen 
 Dansk Ældreråd har sendt invitation til repræsentantskabsmøde d.27.april på Hotel Nyborg 

Strand.  
 Der er modtaget Invitation til deltagelse i fokusgruppeinterview ifm udarbejdelse af ældrestrategi 

fra Ældrecenter 
 Invitation modtaget til møde i Regionsældrerådet Hovedstaden d.5.februar på Regionsgården 

Hillerød 
 Nye mødedatoer i Regions Ældrerådet 
 Formand er indkaldt til bestyrelsesmøde i Bordinghus 5.februar  
 Danske Ældreråd har henvendt sig med sondering af nyt kursustilbud til formænd 
 Hanne fratræder som medlem af seniorrådet med øjeblikkelig virkning 

 
3. Meddelelser fra medlemmerne 

 Der spørges til udskiftning af inventar på Bordinghus. Ældrecenter undersøger.  
 Dankort-automat på Bordinghus kan kun bruges af personale, i den forbindelse undersøges hvor 

driften er placeret i budgettet. 
 ÆC undersøger om der tilbydes to hovedretter til borgere på plejehjem. 
 ÆC undersøger om borgere ovre 65, som ikke har fået tilbudt gratis røgalarm kan få dem 

udleveret med tilbagevirkende kraft. 
 

4. Meddelelser fra forvaltningen 
 Ældrecenter er ved at udarbejde ældrestrategi 
 Der er på denne baggrund inviteret til fokusgruppeinterview med vægt på boliger, pensionisthuse, 

aktiviteter til ældre, ønsker fra borgere. Seniorrådet, Ældre Sagen, Bruger Pårørende Råd, samt 
brugere af daghjemmet, er inviteret til fokusgruppeinterview og opfordres til at komme med input. 

 Seniorrådet efterspørger i den forbindelse referater fra Solgården. Ældrecenter undersøger 
muligheden for offentliggørelse af referater.  

 Disponering af midler til demenshandlingsplan – sag er medsendt. Midlerne udmøntes således:  
 Etablering af et demensteam i hjemmeplejen med særlige kompetencer i 

demens  
 Demenskoordinator – normeringen øges med en medarbejder. 
 Der er afsat midler til en halv visitator-stilling med særlig kompetence i 

demens.  
 Plejehjemmene får hver en medarbejder med særlig kompetence i demens 

til at understøtte kontakt til pårørende og uddannelse af medarbejdere. 
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 Der er afsat midler til kompetenceudvikling af personale og til udvikling af 
en demens- app til borgere i kommunen.  

 
 

5. Politiske sager i høring  
 Ingen sager 

 
6. Plejeboliggarantien 

 Der foreligger ingen tal pt. 
 

7. Dagsorden til kommende møde i Sundheds- og Omsorgsudvalget 
 Dagsorden foreligger ikke på mødetidspunkt 

 
8. Opfølgning på spørgsmål til forvaltningen 

 Ingen punkter 
 

9. Kommende møder 
 Der afholdes ekstraordinært møde til valg af formand d.12.februar kl.11.  

 
10. Eventuelt 

 Formanden har talt med borger, som roser daghjemmet Blåklokkevej og er meget glad for at 
deltage i aktiviteterne. 

 Seniorrådet ønsker at besøge daghjemmet og der planlægges besøg.  


