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ARBEJDSMARKEDS- OG SUNDHEDSFORVALTNINGEN 

 
 

MØDE I: Seniorrådet DATO: 01.12.2020 

MØDESTED: Tårnby Rådhus, lokale 214 KLOKKEN: 11.00 

EMNE: Konstituerende seniorrådsmøde SAGSNR.: 20/25218 

DELTAGERE: 
Erik Gregersen, Johnny Fredelund, Jonna Jensen, Kate 
Rasmussen, Kirsten Sietam, Charlotte Lauridsen, Elisabeth 
Jessen (ref) 

 

AFBUD: Kurt Wriedt, Mette Ødegaard  

MØDENR.:   

   
 

Referat af Seniorrådsøde 01.12.2020 konstituerende møde 

1. Resultat af Valg 2020 
 Orienteret 

 
2. Valg af formand 

 Formand er Erik R. Gregersen 
 

3. Valg af næstformand 
 Næstformand er Kirsten Sietam 

 
4. Valg af repræsentanter til: 

 Regionsældrerådet: Erik Gregersen 
 Kontaktudvalget til Ældre Sagen: Jonna Jensen og Kirsten Sietam 
 Faglige Seniorer – kontaktpersoner: Kate Rasmussen og Erik Gregersen 
 Naturparkrådet for Amager Naturpark: Johnny Fredelund 

 
5. Orientering om Seniorrådets funktion 

 Seniorrådet afholder 11 møder årligt, med ferie i juli 
 Mødedatoer flyttes til fredagen før mødet i Sundheds- og Omsorgsudvalgets møder 
 Mødetidspunkt er kl.12 til formøde med frokost, og kl.13 ordinært møde 
 Der serveres et stykke luksussmørrebrød og drikkevarer til møderne 
 Ældrechefen, eller stedfortræder for leder deltager i møderne  
 Rådet får stillet ipad og mailadresse til rådighed - rådet kontaktes når ipad er klar 
 Formand af seniorrådet sidder automatisk i Bordinghus brugerbestyrelse - afgående formand 

overgiver kontaktoplysninger til konstitueret formand 
 Rådet har tidligere deltaget i Sundhedskommissionen som vedrører bl.a. Sundhedsugen i kommunen, 

og hvis det fortsat er aktuelt vil der blive taget kontakt til seniorrådet  
 Seniorrådet afgiver høringssvar på sager fra politiske udvalg 
 Rådet deltager i Vestegnstræf sammen med de 12 gamle amtskommuner – afgående formand 

overgiver kontaktoplysninger til konstitueret formand  
 Seniorrådet bistår ved vaccinationstilbuddet til ældregruppen i Tårnby Kommune 
 På Seniorrådsmøderne kan inviteres relevante personer, der kan uddybe emner – Forebyggerne vil 

meget gerne mødes med det nye Råd 
 Seniorrådets brochure sættes på dagsorden til mødet i januar til fælles redigering inden trykning.  

 
6. Eventuelt 

 Ingen punkter 

REFERAT 


