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ARBEJDSMARKEDS- OG SUNDHEDSFORVALTNINGEN 

 

 

MØDE I: Seniorrådet DATO: 22.04.2021 

MØDESTED: Lokale 214 KLOKKEN: 13.00 

EMNE: Seniorrådsmøde SAGSNR.:  

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

 

AFBUD: Mette Ødegaard, Kurt Wriedt  

MØDENR.: 4  

   
 

Referat af Seniorrådsmøde 22.04.2021 

1. Godkendelse af dagsorden - godkendt 
 Dagsorden godkendt 

 

2. Meddelelser fra formanden 

 Formanden oplyser at formand for Sundheds-og Omsorgsudvalget er inviteret til at deltage i næste 

møde i Seniorrådet 

 

3. Meddelelser fra medlemmerne 

 Der efterlyses referater fra Seniorrådets møder på hjemmesiden. Ældrecenter undersøger hvornår det 

kan forventes at referater forefindes på hjemmesiden 

 Seniorrådets folder er godkendt med ønske om tidsvarende fotos af Seniorrådet. Ældrecenter aftaler 

tidspunkt for fotografering 

 

4. Meddelelser fra forvaltningen 

 Covid-19 er fortsat under kontrol på ældreområdet 

 

5. Orientering om politiske beslutninger/sager i høring 

 Budgetindkaldelsesskrivelse er udsendt til orientering 

 Der orienteres om formkrav til høringsvar  

 

6. Plejeboliggarantien 

 5 borgere er tilbudt plejebolig inden for garantiens periode 

 

7. Sag i høring – Indsats mod ensomhed 

 Seniorrådet udarbejder høringssvar 

 

8. Brev fra Brønderslevgruppen og OK Fonden 

 Seniorrådet orienterer om samarbejde med gruppe, der arbejder for flere seniorboliger i Tårnby 

Kommune  

 Seniorrådets formand og næstformand har afholdt møde med OK fonden og Tårnbyhuse om 

seniorboliger 

 

9. Flextrafik  

 Punktet flyttes til næste møde 

 

10. Palliativt Team 

 Ældrecenter oplyser at Tårnby Kommune ikke har et palliativt team, men arbejder tæt sammen med 

palliativt team på Hvidovre Hospital, samt har opbygget kompetencer blandt medarbejdere til at 

varetage den særlige pleje, som terminale borgere fordrer  

 

11. Borgermøde om Seniorboliger 

 Seniorrådet arrangerer borgermøde om seniorboliger og om ensomhed til efteråret i samarbejde med 

Ældresagen 
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12. Budget 2022 

 Seniorrådet udarbejder forslag om sensorgulve og palliative udvidelser – frist for aflevering af forslag 

fremsendes 

 

13. Dagsorden til kommende møde i Sundheds- og Omsorgsudvalget 

 Ingenting at drøfte 

 

14. Opfølgning på spørgsmål til forvaltningen 

 Der udarbejdes plakat om Seniorrådet med navn og kontaktoplysninger til ophængning  

 Der aftales tidspunkt for enkeltbilleder og gruppebilleder 

 Seniorrådet ønsker at kommende borgermøde bliver annonceret i lokalblad  

 

15. Kommende møder  

 Einer Lyduch inviteres til næste møde 

 Planlægning af indkaldelse af gæster til møder udsættes til efter sommeren grundet de særlige 

samfundsmæssige omstændigheder 

 

16. Eventuelt 

 Ingen punkter 

 


