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ARBEJDSMARKEDS- OG SUNDHEDSFORVALTNINGEN 

 
 

MØDE I: Seniorrådet DATO: 24.09.2020 

MØDESTED: Tårnby Rådhus, lokale 214 KLOKKEN: 10.00 

EMNE: Seniorrådsmøde SAGSNR.: 19/31470 

DELTAGERE: Jørgen Maibom, Kurt Wriedt, Lone Pintos, Johnny 
Fredelund, Charlotte Lauridsen, Elisabeth Jessen (ref)   

AFBUD: Mette Ødegaard  

MØDENR.: 4  

   
 

Referat af Seniorrådsmøde 24.09.2020 

1. Meddelelser fra formanden 
 Ole Wendt har mundtligt meddelt at han er trådt ud af Seniorrådet med øjeblikkelig virkning 
 Indkaldelse til repræsentantskabsmøde i Danske Ældreråd 24. november i Bredsten ved Vejle 
 Praksis omkring bevilling af håndgreb, samt bevilling af nødkald drøftes på baggrund af 

henvendelser borgere 
 Kurt Wriedt på besøg i Pilehaven for at orientere om Seniorrådets arbejde 

 
2. Meddelelser fra medlemmerne 

 Johnny Fredelund har deltaget i møde i Sundhedscentret arrangeret af demenskoordinator om 
pårørende til demensramte 

 
3. Meddelelser fra forvaltningen 

 Ingen meddelelser 
 

4. Orientering om politiske beslutninger/sager i høring 
 Der er fremsendt udbudssager i høring – kørsel til genoptræning, daghjem m.v. og indkøb til 

visiterede borgere 
 Seniorrådet har læst udbudsmaterialet og har ingen kommentarer 

 
5. Plejeboliggarantien 

 13 borgere er tilbudt bolig i august, heraf har 11 søgt bredt og alle er tilbudt bolig inden for 
garanti-perioden 
 

6. Dagsorden til kommende møde i Sundheds- og Omsorgsudvalget 
 Ingen kommentarer 

 
7. Orientering om Seniorrådsvalg 

 Økonomiudvalget godkender kandidaterne ved mødet d.6. oktober 
 Orienteringsmøde om Seniorrådet afholdes d. 15. oktober kl.14 inklusiv fotografering  
 Kandidater skal fremsende kort tekst om sig selv inden d.14. oktober kl.12 til annoncering 
 Seniorrådet har følgende punkter til dagsorden til orienteringsmødet: 

 Beskrivelse af valgforløb 
 Orientering om seniorrådets arbejde ved formand 

 
8. Opfølgning på spørgsmål til forvaltningen 

 Seniorrådet havde stillet forslag til indkøbstur og ekstra rengøring. Forslagene er ikke indarbejdet 
i budgettet 

 Vedr. røgalarmer: der er overvågning i alle boliger. Kun plejehjemmet Løjtegårdsvej   mangler 
røgdetektorer. Udbedring af dette planlagt til foråret 2020, men blev udskudt til 2021 grundet 
covid-situationen. Bilag er fremsendt   

 Borgerrådgiver er inviteret til mødet d.22 oktober kl.13 
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9. Kommende møder 
 Ingen emner 

 
10. Eventuelt 

 Ingen emner 


