
EGEDAL SENIORRÅD 
 
Referat af møde nr. 5 – 2022 
Fredag den 29. april 2022 kl.: 08:30 
Egedal Rådhus, mødelokale M1.14 & M1.15 

 
 

Egedal Seniorråd Deltog Administrationen og ÆSU Deltog 
Bjarne Larsen, formand Deltog Birgitte Neergaard-Kofod, formand Afbud 
Bo Otterstrøm 26.04.22– 30.04.23 Orlov Tina Wils, Centerchef CSO Afbud 
Annie Havnsø Thomasen, kasserer Deltog Charlotte Grimstad, 

Afdelingslederfor Myndigheder 
Deltog 

Kim Røgen, næstformand og 
sekretær 

Deltog Britt Rosendahl, Leder for 
hjemmepleje og plejecentre 

Deltog 

Per Husted Sørensen Deltog   
Inge Kiilerich, redaktør af 
ViSeniorer 

Deltog Ovennævnte deltager i punkt 1.  

Karen Jensen Deltog   
Kirsten Daugaard Deltog Gæster: Til punkt nr. 4.  
Jørgen Lange Deltog Britt Rosendahl, Leder for 

hjemmepleje og plejecentre  
Henriette Holm., leder 
hjemmeplejen Smørum 
  
 

 
 

Deltog 

Michael Krautwald-Rasmussen, Deltog   
Frank Friis Pedersen, 1. suppleant    

Side 1 af 6 

1.   Kl.: 08:30 – 09:30 Dialog med administrationen og formanden for ÆSU 
Sager a) Velkommen til Michael Krautwald-Rasmussen 

b) Orientering om ventelisten 
c) Evaluering af fællesmødet mellem Seniorrådet og ÆSU d. 5/4-22 
d) Fokus på tilgængelighed eller nærmere mangel derpå 
e) Friplejecenter contra demenslandsby – se punkt 16.C. 
f) Andet, bl.a. telefonisk kontakt til BJL vedr. hjemmehjælpen 

Bilag Ad c) Referat af mødet mellem ÆSU og Seniorrådet udsendes, når det 
er modtaget fra administrationen. Til godkendelse i Seniorrådet. 

Referat a) Michael blev budt velkommen, bl.a. via en præsentationsrunde. 
b) Charlotte orienterede om, at der er 0 (ingen) på den akutte 

venteliste (”garantilisten”). På den specifikke liste er der 17 der 
venter på deres ”ønskeplads”. (pt. er der 27 dages ventetid). Det 
2 nye pladser på Damgårdsparken, en på Engbo og en ledig 
blandt særlige demensboliger.   

c) Mødets afvikling var ikke tilfredsstillende, herunder at en del 
punkter måtte udelades. Birgitte Neergaard-Kofoed og Bjarne 
Larsen har talt om dette og tager i fællesskab ansvaret herfor. 
Referatet blev taget til efterretning. Da næste møde først ligger 
til november ønsker Seniorrådet at holde et ekstraordinært møde 
inden sommerferien. Bjarne tager dette op med Birgitte. 
Følgende punkt blev ikke nået: Pkt. 6. Høringssvar. Hertil ønskes 
at få drøftet de to sager vedr. 4, Hjemmeplejen og punkt 16.c 
plejehjemspladser proces og økonomi med udvalget snarest 
mulig.  

d) Forholdene omkring tilgængelighed sættes mere i fokus 
fremover.  

e) Se punkt 16.c 



f) Bjarne orienterede om en telefonisk henvendelse fra en ældre 
borger, som bl.a. indeholdt nogle emner af principiel karakter 
vedr. hjemmehjælpen. En skriftlig uddybning fra borgeren er 
aftalt.   

 

1.1. Bo Otterstrøm anmoder om orlov i 1 år (fra den 26/4-22 til 30/4-23) 
Sager a) Bo Otterstrøm anmoder om 1 års orlov fra Egedal Seniorråd 

b) Der skal vælges en ny næstformand i orlovsperioden 
c) Der skal vælges ny repræsentant til Nordgruppen i orlovsperioden 
d) Der skal vælges ny repræsentant til Tilgængelighedsudvalget i 

orlovsperioden. Suppleant er Bjarne Larsen. 
e) Nyborg Strand den 9. og 10. maj, kan Michael Krautwald deltage? 

Indstilling: Ad a) Formanden anbefaler, at Bo Otterstrøm får 1 års orlov til udgan-
gen af april 2023. I foråret 2023 (marts) genoptages sagen. Michael 
Krautwald-Rasmussen er herefter medlem af Egedal Seniorråd i orlovs-
perioden. Ny 1. suppleant i orlovsperioden er Frank Friis Pedersen 

Bilag Bilag 1.1. Orlov udsendes med dagsordenen 
Referat a) Formandens anbefaling blev godkendt. Orloven er gældende i et 

år. Når orloven er slut, kan Bo genindtræde i rådet. Bo 
genindtræder dog ikke per automatik i de funktioner, som han 
hidtil har haft.  

b) Kim Røgen blev valgt (Karen Jensen overtager posten som 
tovholder på madprojektet og Inge Kiilerich overtager posten 
som ansvarshavende redaktør på vores blad)  

c) Michael Krautwald-Rasmussen 
d) Inge Kiilerich 
e) Michael kan ikke deltage. Bjarne afmelder hos Danske Ældreråd 

 

2. Godkendelse af dagsorden 
Sagsfremstilling Dagsorden udsendt den 22. april 2022 af sekretæren 
Bilag Nærværende dagsorden med bilag 
Referat Godkendt, dog med tilføjelse af Karen Jensen tilgår udvalget i pkt. 10 

 

3. Godkendelse af referat fra sidste møde i Seniorrådet 
Sagsfremstilling Referat udsendt af sekretæren den 6/4-22 og er forhåndsgodkendt 
Bilag Henvisning til det udsendte referat 
Referat OK 

 

4.   Kl.: 09:30 – 10:30 Hjemmeplejen i Egedal Kommune 
Sagsfremstilling Hjemmeplejens organisering, daglige driftsopgaver, antal der modtager 

hjemmehjælp i kommunen. Selvkørende teams mm. 
Bilag  
Referat Orienteringen blev understøttet af en fremvisning via PowerPoint.  

Britt Rosendahl orienterede om den overordnede struktur omkring 
organiseringen af hjemmeplejen i 4 gruppen: 
 Smørum inkl. Ganløse, lokaler i Smørum  
 Egedal, (det nordlige landområde) lokaler på Damgårdparken 
 Stenløse, lokaler på Damgårdsparken 
 Ølstykke, lokaler på Tofteparken.  
 

Desuden opdelingen af grupper, ledes og styring mv. Hver gruppe ledes 
af en sygeplejerske. 
 

Henriette Holm gennemgik opgaver, arbejdsgange og organisering 
omkring styringen af hverdagens udkørsel, logistik mv., herunder de 
udfordringer der gør, at der skal arbejdes yderst fleksibelt, konstruktivt 
og professionelt, for at få opfyldt alle de forskellige behov der er ude ”i 
marken” hos borgerne tilfredsstillende.  

 



Fremlæggelserne gav anledning til en del spørgsmål, en konstruktiv 
dialog om vilkår og forholdene. Rådet udtrykte ros for orienteringerne 
med en god læring omkring hjemmehjælpen.     
Den fremviste PowerPoint eftersendes referatet.    
Skrivelse til Kommunalbestyrelsen og Ældre- og Sundhedsudvalget 
godkendt – ”Et tiltrængt løft af hjemmehjælpen”. Er fremsendt af BJL 

 

5. Orientering fra formanden og eventuel andre medlemmer af rådet 
Sagsfremstilling a) TO-DO-LISTEN i u prioriteret rækkefølge. Hver især lister de 4 – 5 

vigtigste punkter op til mødet. 
b) Referat fra Tilgængelighedsudvalget 
c) Evaluering af dialogmødet med Ældre- og Sundhedsudvalget den 

5/4-22 
Bilag Ad a) TO-DO-LISTEN u- & prioriteret udsendt med dagsordenen af BJL 

Ad b) Referat af Tilgængelighedsudvalget udsendt af BJL den 4/4-22 
Ad c) Forslag til referat fra formand Bjarne Larsen af mødet med ÆSU 

udsendt den 6/4-22. Bilag udsendt af Charlotte Grimstad til 
seniorrådet d. 22/4-22  

Referat a) Formandens prioriteringer, som var vist i den udsendt liste er den     
foreløbige prioritering. Alle punkterne er sager der er ”on going”. På 
listen findes yderligere sager, som også skal løse på bestemte 
tidspunkter eller grunde. Det blev vedtaget at listen opstilles i en 
foreløbig prioritering til næste møde. Kim og Bjarne kommer med 
oplæg.  

b) Til efterretning 
c) Til efterretning, se dog punkt 1c omkring anmodning om ekstra 

møde inden sommerferien.  
d) Bjarne gjorde opmærksom på mail som er udsendt vedr. møde med 

Astrid Kragh i Herlev vedr. ældrepolitik. 
6. Høringssager 
Sagsfremstilling Pt. Ingen 
Bilag  
Referat  

 

7. Politiske udvalg. Dagsorden – sager af interesse for Seniorrådet 
Sagsfremstilling Pt. ingen.  
Bilag Udsendes, hvis der indkommer noget inden rådets møde den 29. april 
Referat  

 

8. Den kommunale madordning – status og fortsættelse af arbejdet 
Sagsfremstilling Oplæg til procesplan blev præsenteret for Ældre- og Sundhedsudvalget 

den 5/4-22. Her blev det besluttet at arbejde videre ud fra procesop-
lægget. 
Kim Røgen, Karen Jensen og Formanden har aftalt, at Karen Jensen 
overtager tovholderopgaven for projektet under forudsætning af, at 
Seniorrådet godkender dette. Kim fortsætter i udvalget.    

Bilag  
Referat Godkendt 

 

9. IT-sikkerhed for Seniorrådet med flere ved Bo Otterstrøm 
Sagsfremstilling Udgår, da Bo Otterstrøm har fået et års orlov fra Egedal Seniorråd 
Bilag  
Referat Bjarne tager kontakt til ansvarlig IT-sikkerhedsrepræsentant i Egedal 

Kommune med henblik på, at Seniorrådet orienteres om datasikkerhed 
 
  



 

10. FN’s Internationale Ældredag den 14. oktober 2022 i HEP-huset 
Sagsfremstilling Genoptagelse fra sidste møde. FN-udvalget Per Husted, Jørgen Lange 

og Annie Havnsø. HEP-huset har bekræftet den 14/10-22 fra kl. 7 – 17, 
samt den 13/10-22 fra kl. 15 – 19. 
Udvalget orienterer om planlægningen 

Bilag  
Referat Karen Jensen indtrådte i FN-udvalget på rådets seneste møde d. 5. 

april og medtages derfor på listen. Orienteringen taget til 
efterretning 

 

11. Orientering fra VIP’s redaktion (næste blad udkommer primo august) 
Sagsfremstilling Evaluering af april-bladet og stillingtagen til evt. ændring.  

Redaktionen har næste møde d. 16/5-22, hvor der vil ske en evaluering 
af april-bladet, processen, indhold etc. Desuden vil produktionen af 
augustbladet bliver startet bl.a. med de ændringer, der blev aftalt på 
VIPredaktionens ekstraordinære møde d. 28/3-22.  
På det seneste møde i seniorrådet orienterede ViPredaktionen om dette, 
herunder også, at redaktionen ønsker en stillingtagen til, om bladets 
navn skal ændres. Seniorrådet anmodes om at drøfte dette og træffe 
beslutning herom.  
Mundtlig redegørelse vil blive forelagt på seniorrådsmødet  

Bilag Referat af ekstraordinært redaktionsmøde den 28/3-22  
Referat Drøftelse, bladet fremstilles med de ændringer der er vedtaget af 

redaktionen. Bladet omdøbes til ViSeniorer (ViS). Jf. pkt. 1.1. er Inge 
Kiilerich valgt som ansvarshavende redaktør fra dags dato. Kim bliver i 
redaktionsudvalget. 

 

12. Orientering Regionsældreråd – Region Hovedstaden og Nordgruppen 
Sagsfremstilling a) Region Hovedstaden ved Kirsten (Sidste møde afbud Inge) 

b) Nordgruppen ved?? Ny repræsentant og Jørgen Lange. 
Bilag Ad a) Forretningsudvalgets beretning udsendt af Kirsten den 31/3-22 

Ad a) Referater mm. udsendt af Kirsten den 4/4-22. 
Referat a) Ingen kommentarer 

b) Michael Krautwald-Rasmussen valgt 
 
13. Orientering fra Bruger-/pårørendemøder 
Sagsfremstilling  
Bilag  
Referat Ingen 

 

14. Kurser og konferencer 
Sagsfremstilling a) Formand og næstformandsmøde den 4/4-22 aflyst på grund af 

sygdom. Afholdes den 25/4-22 i Allerød. Bjarne og Bo deltager. 
b) Nyborg Strand den 9-10/5-22. 7-8 deltager fra Seniorrådet. Aftale 

om samkørsel i 2 biler. (Afbud Bo Otterstrøm. I stedet måske 
Michael Krautwald-Rasmussen) 

c) Konference Fremtidens ældrepleje afholdes i Allerød den 17/5-22. 
Inge er tilmeldt. Afbud fra Karen. Samme konference som i Slagelse 
den 15/3-22. 

Bilag  
Referat a) Godt møde med en del læring osv. Bjarne har udsendt 

PowerPoints fra mødet. Bjarne opfordrede Danske Ældreråd til at 
gøre dette kursus tilgængeligt for hele Seniorrådene/Ældrerådene. 

b) Fordeling er aftalt, Karen, Inge og Per følges. Bjarne, Jørgen og 
Kim følges ad. Kirsten alene kører fra Slagelse.  

c) OK 
 
  



 
15. Økonomi               Orientering ved kasserer og formand 
Sagsfremstilling Ældre- og Sundhedsudvalget har besluttet/godkendt på mødet den 5/4-

22 administrationens indstilling: 
1. Seniorrådets nuværende årlige budget på 100.000 kr. fastholdes 
2. Seniorrådet opfordres til at tilpasse deres aktiviteter til budgettet, 

inklusiv overførte midler fra 2021 til 2022. 
Seniorrådet skal tage stilling til taksten for kørselsgodtgørelsen jf. 
statens regler: 
a) Bibeholde lav takst på 1,98 kr. per km. eller 
b) Fra den 1/1-22 høj takst 3,51 kr. per km. Merudgiften på ca. 10 – 

14.000 kr. skal indeholdes i Seniorrådets nuværende budget ved en 
tilpasning/reduktion på 10 til 14%. 

Forslag til budget 2022 for Seniorrådet opdelt på: 
c) Tilbagebetaling til Egedal Kommune for 2021 
d) Regnskab udfærdiges med udgangen af 2022 for de overførte midler 

fra 2021 til 2022 
e) Årsregnskab 2022 udfærdiges primo 2023 i forbindelse med den 

obligatoriske årsberetning 2022 
Bilag Afventer ÆSUs officielle skrivelse til Seniorrådet jf. beslutningsreferatet 

Forslag til Seniorrådets budget 2022 udsendt med dagsordenen – 
opdelt på c), d) og e). 

Indstilling Punkt a og b) til drøftelse og beslutning 
Punkt c) godkendes 
Punkt d) tages til efterretning 
Punkt e) tilrettes ud fra beslutningen af punkterne a og b 

Referat a) - 
b) Godkendt 3,51 kr./km. Per 1. maj 2022 3,70 kr./km. Seniorrådet 

udtrykker forundring over den vejledning, der er givet i denne sag 
– fro kommunens jurist. 

c) Taget til efterretning. Tilbagebetaling er foretaget af kassereren 
d) Taget til efterretning. 
e) Til efterretning 

Forslag til budget 2022 (Ad d.) revideret pga. af 1 afbud til 
Nyborg Strand. Budget 2022 godkendt og udsendt med referatet. 
 

Kassereren orienterede om rådets økonomi herunder om 
kassebeholdning mm.  
Taget til efterretning 

 

16. Øvrigt                       (Sager under forberedelse – ”i støbeskeen”) 
Sagsfremstilling a) Forslag, at lederen med flere fra plejecenter Egeparken kommer på 

et kommende møde og fortæller om plejecentrets virke og dagligdag 
mm. Forvaltning har tilkendegivet, at man kan/vil komme forbi efter 
sommerferien.  

b) Fokus på tilgængelighed i Egedal Kommune. Hvordan får vi sat gang 
i denne proces? Starten kunne være den 5. maj 2022 – se 16.d) 

c) Friplejecenter – kunne det være en demenslandsby i Egedal Kom-
mune. Fra tanke til et center står færdigt går der 7 – 8 år. I 2030 er 
antallet af 85+ årige i Egedal Kommune fordoblet. Alt yder på, at 
der kommer en del flere med demens i årene fremover jf. Alzheimer 
rapporten for Egedal fra sidste år. 

d) Handicappolitik – Møde på Rådhuset den 5. maj 2022 kl.: 17 – 19 
e) REMA1000 – Projektforslag Seniorbofællesskaber i Udlejre. 

Formanden holder møde med Jonas Westermann fra REMA 1000 
onsdag formiddag den 27. april 2022. 

f) Øvrigt 
Bilag Ad c) Tidligere udsendt information om Bryghuset i Svendborg 

Ad c) Alzheimer rapporten fra 2021 udsendt med dagsordenen 



Ad c) Hjemmehjælp og prognoser udsendt med dagsordenen 
Ad c) NOTAT ved Bjarne Larsen udsendt med dagsordenen 
Ad c) NOTAT ved Bjarne Larsen. Tofteparken – Demenslandsby?                 
Friplejecenter? Udsendt med dagsordenen 
Ad d) Invitation til møde om Handicappolitikken den 5. maj 2022 
udsendt med dagsordenen, - herunder bl.a. Tilgængelighed. 
Ad e) Gartnerkvarteret – Købmandsbutik og seniorbofællesskab i 
Ølstykke – Projektbeskrivelse og tegningsmateriale 

Referat a) Til efterretning 
b) Processen er i gang og vi har fokus 
c) Skrivelse fra formanden til Kommunalbestyrelsen og Ældre- og 

Sundhedsudvalget godkendt, ”Kommende udfordringer på 
ældreområdet”. Er fremsendt af BJL. Vi sætter yderligere fokus på 
processerne bl.a. via dialog med udvalget (ÆSU) mfl.  

d) Seniorrådet deltager 
e) Taget til efterretning. Det endelige projektforslag fra REMA1000 

tilgår også til Seniorrådet, når det er færdig. 
 
Mødet slut Kl.: 13.05                                                     Referent: Kim Røgen 

 
Næste møde Afholdes den 3. juni 2022 på Rådhuset i mødelokale M1.2 

 
Juli-måned er mødefri 

 
 


