
EGEDAL SENIORRÅD 
 

Dagsorden til møde nr. 7 – 2022 
Fredag den 5. august 2022 kl.: 08:30 
Egedal Rådhus, mødelokale M1.14          

 

 

Egedal Seniorråd Deltog Administrationen og ÆSU Deltog 
Bjarne Larsen, formand Deltog Birgitte Neergaard-Kofod, formand Deltog 
Kim Røgen, næstformand og 
sekretær 

Fra kl. 
9.00 

Tina Wils, Centerchef CSO Deltog 

Annie Havnsø Thomasen, kasserer Deltog Charlotte Grimstad, Afdelingsleder 
for Myndigheder 

Afbud 

Per Husted Sørensen Deltog Britt Rosendahl, Leder for 
hjemmepleje og plejecentre 

 Afbud 

Inge Kiilerich, redaktør ViSeniorer Deltog   
Karen Jensen Deltog Ovennævnte deltager i punkt 1.  
Kirsten Daugaard Deltog   
Jørgen Lange Deltog Gæster: (til punkt nr. 4.)  
Michael Krautwald-Rasmussen Deltog ?  
Frank Friis Pedersen, 1. suppleant Deltog   
Bo Otterstrøm – til udg. af april 23 Orlov   

Side 1 af 3. 

1.   Kl.: 08:30 – 09:30 Dialog med administrationen og formanden for ÆSU-udvalget 
Sager 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Punkt 1.1. 

Morgensang ”Svantes lykkelige dag” 
a) Orientering om ventelisten 
b) Budgetforslag 2023 + overslagsår til høring i Seniorrådet jf. Styrel-

sesvedtægten §6., stk. 1. 
c) Handicappolitikken & Værdighedspolitikken 
d) Folkeoplysningsudvalgets sammensætning… 
e) Den 30.09.22: Dagligdagen på plejecenter Egeparken kl.: 09:30–10:30 
f) Den 26.08.22: Besøg storkøkkenet Madservice på Damgårdsparken 

i Stenløse. Tilmelding. 
g) Den 05.08.22 - Orientering om Egedal kommunens indsats på 

demensområdet og forventet udvikling de næste 4 – 12 år. 
h) Tirsdag den 20.09.22 – Studietur og besøg demenslandsbyen 

Bryghuset i Svendborg. Tilmelding: Råd, udvalg og administration. 
i) Andet, skrivelse fra Sisse Mikkelsen – heraf generelle spørgsmål 
j) Andet, henvendelse til Karen Jensen vedr. to borgere, der ønsker 

hjælp til aktiviteter. Karen fremlægger de to henvendelser. 
k) Andet, spørgsmål til Charlotte, afdelingsleder for myndigheder 
l) Andet, spørgsmål/svar til/fra kom.dir. vedr. sygefravær sosu’er 
 

Styrelsesvedtægten mellem Egedal Kommune og Egedal Seniorråd 
Ad §6. Samarbejde med Egedal Kommunes forvaltning (uddrag). 
 Seniorrådet høres i forbindelse med budgetlægning. 
 Forvaltningen sikrer Seniorrådet mulighed for en tidsmæssig rimelig 

behandling af høringssager 
Seniorrådet ønsker defineret, hvad der helt konkret ligger i en tids-
mæssig rimelig behandling af høringssager; samt hvornår i processen 
med budgetlægning skal Seniorrådet inddrages og høres. 

Bilag Ad 1.b) Se bilag 16.1. under pkt. nr. 16. Styrelsesvedtægten. 
Ad 1.e) Bilag udsendt den 9. juni 2022 af BJL. 
Ad 1.f) Bilag udsendt den 7. juni 2022 af BJL og Karen den 15. juli 22 
Ad 1.g) Se bilag til pkt. nr. 4. 
Ad 1.h) Program udsendt den 10. juni 2022 af BJL – Tilmelding. 
Ad 1.i) Skrivelse fra Sisse Mikkelsen udsendt den 22. juni 2022 af BJL 
Ad 1.j) Mail fra Karen Jensen den 19. juli 2022 udsendt med dagsorden 
Ad 1.k) Mail fra BL den 19. juli 2022 sendt til Charlotte og rådet. 
Ad 1. l) Mail fra BJL den 22. juli 2022 til kom.dir. vedr. sygefravær 



Referat Ad a) Tina orienterede om ventelisten. Egedal Kommune overholder 
ventelisten 

Ad b) På rådets møde den 2. september bliver der orienteret om 
budgetforslag 2023 + overslagsår – primært for ældreområdet 

Ad c) Der arbejdes på sagen. Indenfor nærmeste fremtid bliver 
Seniorrådet inviteret til opstarten på revision af Værdighedspol-
itikken 

Ad d) Afventer dagsorden til Kultur-, Fritids- og Erhvervsudvalgets 
møde torsdag den 11. august då. Se punkt 7. 

Ad e) Taget til efterretning 
Ad f) Taget til efterretning. Karen Jensen har lavet aftale. Tilmelding til 

Karen. 
Ad g) Udsat – kobles formodentlig sammen med det planlagte møde  

den 30. september – se ad e) 
Ad h) Alle 5 medlemmer af Ældre- og Sundhedsudvalget deltager. 8 

medlemmer af Seniorrådet deltager. I alt er tilmeldt pt. 13 
deltagere. Tina Wils vender snarest tilbage med deltagere fra 
ældreområdet (max. 7). 

Ad i) Tina Wils redegjorde i korte træk for de stillede spørgsmål 
Ad j) Karen Jensen fremlagde de to henvendelser til drøftelse 
Ad k) Svar fra Charlotte taget til efterretning 
Ad l) Svar fra kommunaldirektøren og kommenteret af Tina Wils taget 

til efterretning 
Punkt på ÆSU’s dagsorden til på tirsdag blev drøftet – Orienteringssag 

- Indgå en velfærdsaftale 2023  om at blive frisat fra 
lovgivningen på bl.a. ældreområdet. Punkter kommer på ÆSU’s 
dagsorden i september med ansøgning om at blive frisat af 
lovgivningen på ældreområdet. 

 
Punkt 1.1.  Udsat pga tidsmæssige årsager til næste møde 
 

 

2. Godkendelse af dagsorden 
Sagsfremstilling Dagsorden udsendt tirsdag den 26. juli 2022 af formanden på vegne af 

sekretæren (på ferie); samt på grund af ferieperioden 
Bilag Nærværende dagsorden med bilag 

Ny dagsorden udsendt den 2. august 2022 – tilføjelser 5.d., punkt 6 og 
punkt 4 udgår. Udsendt af formanden på vegne af sekretæren. 
Bilag vedr. punkt 6 også udsendt af formanden, modtaget d. 2. august 

Referat Dagsorden udsendt den 2. august 2022 godkendt 
 

3. Godkendelse af referat fra sidste møde i Seniorrådet 
Sagsfremstilling Referat udsendt af sekretæren den 6/6-22 og er forhåndsgodkendt 
Bilag Henvisning til det udsendte referat 
Referat Per bragte spørgsmålet vedr. bistand til andre seniorer op, som medlem 

af Seniorrådet. Drøftedes, sagen tages op på et senere tidspunkt, hvor 
rådet kan træffe en fælles beslutning.  

 

4.   Kl.: 09:30 – 11:00 Orientering om Egedal Kommunes indsats på demensområdet mv. 
Sagsfremstilling På Seniorrådsmødet den 3. juni 2022 har Seniorrådet taget demens op 

til en nærmere udredning på baggrund af de fremkomne oplysninger fra 
Alzheimerforeningen, hvor Egedal vil opleve en væsentlig stigning i an-
tallet af demente; samt presseomtalen i Lokalavisen. Formanden har 
den 4. juni 22 fremsendt oplæg til administrationen desangående. 

Bilag Oplæg til administrationen (TIW, CAG, BRR) udsendt af BJL den 4. juni 
2022 på baggrund af punkt 16 fra rådets møde den 3. juni 2022 
Mail udsendt den 22. juni 2022 af BJL vedr. 5 generelle spørgsmål vedr. 
Solkrogen til administrationen. 
Bilag 4. Demens og medicin – uddrag fra undersøgelse fra Sundheds-
styrelsen vedr. antipsykotika medicin. 

Referat Udsat 



 

5. Orientering fra formanden og eventuel andre medlemmer af rådet 
Sagsfremstilling 5.a.) Valg af suppleant til Grøn Råd. Per Husted orienterer om møde i 

Grønt Råd den 30. juni 2022 
5.b.) Råd og vejledning til Seniorrådet vedr. IT-sikkerheden f. Carl Haas 

Formanden opfordrer rådet til en drøftelse af, om IT-sikkerheden 
herved er opfyldt – også rent juridisk. 

5.c.) Rammer for Tilgængelighedsudvalgets arbejde jf. referat d 19/5 
Oplæg til drøftelse i rådet af de udstukne rammer på næste møde? 

5.d.) Invitation fra Faglige Seniorer – Frokostmøde d. 31.08.2022 
Bilag Ad 5.a) Referat af møde i Grønt Råd udsendes, når det er modtaget. 

Ad 5.b) Mail fra Carl Haas m bilag udsendt af BJL til rådet d. 5. juli 22 
Ad 5.c) Referat at Handicaprådets møde d. 19.05.22   primært pkt. 5. 
Ad 5.d) Invitation udsendt af BJL til rådet d. 29.07.22 – max. 3 deltager 

Referat 5.a.) Karen blev valgt 
5.b.) Det blev besluttet at behandle sagen yderligere på baggrund af et 
oplæg, som Kim udfærdiger til næste møde.  
5.c.) Punktet blev drøftet. Vi anmoder om, at få tilsendt dagsorden på 
forkant. Seniorrådet bakker op om de foreslåede tiltag. 
5.c.) Bjarne, Jørgen og Kim deltager 

  

6. Orienterings- & Høringssager 
Sagsfremstilling 6.1. Orienteringssag: Tilsyn i Egedalgruppen – modt. d. 2/8-22 

6.2. Orienteringssag: Årsredegørelse magtanvendelse 2021 – modt. d. 
2/8-22 
6.3. Høringssag: Friplejeboliger – beslutning – modt. d. 2/8-22 
Punktet taget af ÆSU’s dagsorden til den 7. juni 2022. Udsat til august. 
Nyt udkast til Ældre- og Sundhedsudvalget vedr. drift af friboliger.  

Bilag Bilag 6.1. Tilsyn i Egedalgruppen – orientering og Høringssvar i 
forbindelse med Ældretilsyn i Egedal hjemmepleje fra Egedal 
Kommune; samt Handleplan Egedalgruppen. Følgeskrivelse 
om endeligt påbud og tilsynsrapport angående ældretilsyn 
hos Egedal Hjemmepleje. 
AFGØRELSE OM PÅBUD fra Styrelsen. Tilsynsrapport Egedal 
Hjemmepleje 

Bilag 6.2. Årsredegørelse magtanvendelse 2021 og Årsredegørelse 2021 
på voksenområdet. – Friplejeboliger - Beslutning 

Bilag 6.3. CSO Friboliger, sagsfremstilling til høring ikke modtaget ved 
udsendelse af dagsorden d. 29/7. Eftersendes, når det 
modtages. 

Bilag 6.3. Ny sagsfremstilling  
Referat 6.1.) Formanden strammer oplægget til høringssvar fra rådet op, så det 

klart fremgår, at rådet ønsker at følge sagen. 
6.2.) Til efterretning 
6.3.) Høringssvar godkendt.  

 

7. Politiske udvalg. Dagsorden – sager af interesse for Seniorrådet 
Sagsfremstilling Kultur & Fritid dagsorden, - sammensætning af Folkeoplysningsudvalget 

Udvalget har møde den 11. august 2022. Formanden orienterer senere. 
Bilag Bilag 7. Sagsfremstilling med evt. bilag udsendes, når det er tilgænge-

ligt; samt efterfølgende referat af beslutningen i udvalget 
Referat Til efterretning 

 

8.  Karen Jensen Den kommunale madordning – status og fortsættelse af arbejdet 
Sagsfremstilling Orientering fra madudvalget ved Karen Jensen på baggrund af drøftel-

ser fra sidste møde i rådet, samt en status pt. 
Fredag den 26. august 2022 kl.: 10:00 besøg Madservice på Damgårds-
parken i Stenløse. Hvem kan deltage?  

Bilag  



Referat Karen orienterede om status. Oplæg til spørgeskema er modtaget dd. 
fra Marie. Skal kommenteres. Kirsten har meldt fra til møde i 
madservice. Karen giver tilmelding til madservice.  
Møde på Gentofte er aftalt til d. 7. september for Madudvalgets 
medlemmer.  

 

9.  Udvalget FN’s Internationale Ældredag den 14. oktober 2022 i HEP-huset 
Sagsfremstilling Udvalget orienterer om status, program, foredragsholdere mv.  

FN-dagen annonceres i ViSeniorer – august 2022. 
Egedal Kommune bedes annoncere dette i Lokalavisen ca. 1 uge før 
billetterne kan afhentes; dvs. i uge 38-39 2022. 

Bilag Bilag 9. Annonce sendt til Hanne Sylvest den 16. juli 2022 af BJL. 
Referat Alt er klar og på plads til dagen. Billetter uddeles som vanligt til alle, 

som i begrænset omfang kan medtage gæst. Resten udleveres fra de 
fire ”salgssteder.” 

 

11. Inge Kiilerich Orientering fra ViS’s redaktion (næste blad udkommer primo december) 
Sagsfremstilling Orientering fra redaktionsmødet den 20. juni 2022 v. Inge Kiilerich 

Fremtidig procedure: Dagsorden og statusblad til redaktionsmødet 
udarbejdes af den ansvarshavende redaktør. Per Husted er sekretær og 
skriver referat og statusblad i samarbejde med redaktøren. Udsendelse 
af dagsorden og referat med statusblad følger Seniorrådet og tilgår hele 
Seniorrådet.  
Formanden har udarbejdet forslag til dagsorden og statusblad for 
redaktionsmødet den 24. august.  

Bilag Bilag 11. Dagsorden-ReferatViS-24082022 og Statusblad-Udkast 1.-
december 22 

Referat Bjarne har udsendt udkast til referat og proces osv. Til drøftelse på 
mødet i redaktionen d. 24. august.  

 

12. Orientering Regionsældreråd – Region Hovedstaden og Nordgruppen 
Sagsfremstilling a) Region Hovedstaden ved Kirsten Daugaard og Inge Kiilerich 

b) Nordgruppen ved Jørgen Lange og Michael Krautwald-Rasmussen 
Bilag Referater eftersendes, når de er modtaget af sekretæren 
Referat Der gøres opmærksom på, at referaterne ønskes hurtigst muligt overfor 

arrangørerne.  
 

13. Orientering fra Bruger-/pårørendemøder 
Sagsfremstilling 13.a. Bruger-/pårørendemøde Engbo-Solkrogen (demensboliger) Jørgen 

13.b. Bruger-/pårørendemøde Egeparken Kim 
13.c. Bruger-/pårørendemøde Porsebakken Inge 
14.c. Bruger-/pårørendemøde Damgårdsparken Annie 

Bilag Referater eftersendes, når de er modtaget af sekretæren 
Referat 13.a.) Referat ikke modtaget 

13.b.) Ikke modtaget referat 
13.c.) Inge orienterede fra møde intet referat er modtaget 
13.d.) Referat ikke modtaget 
Seniorrådet anmoder om, dels at referater bliver fremsendt snarest 
efter møderne og dels, at der deltager forvaltningsrepræsentant, 
sammen med vores repræsentanter.  

 

14. Kurser og konferencer 
Sagsfremstilling Kursus – det kommunale system og budgetlægning, Ringsted, max. 2 

deltagere pr. råd. Udsendt af BJL den 14. juni 2022. 
Bilag Bilag 14. Danske Ældreråd – Ons. d. 31.08.2022 kl. 10.30-15.00 - 

Scandic Ringsted, Nørretorv 57, 4100 Ringsted. Tilmelding senest 10.08 
Referat Karen og Inge deltager. Formanden tilmelder. 

 

15. Økonomi               Orientering ved kasserer og formand 
Sagsfremstilling Orientering. Regnskab for første halvår 2022 underskrevet og afleveret 

den 7. juli 2022 til Egedal Kommune. 



Bilag  
Referat Annie orienterede. Blev taget till efeteretning 

 

16. Øvrigt                         (Sager under forberedelse – ”i støbeskeen”) 
Sagsfremstilling Drøftelse af forslag/udkast 1 til forretningsorden for Egedal Seniorråd. 

Forretningsordenen er et supplement til Seniorrådets Styrelsesvedtægt. 
Evt. nedsættelse af udvalg på 3 medlemmer, der indstiller Forretnings-
ordenen til godkendelse på næste møde. Forretningsorden er et doku-
ment, der ene og alene besluttes af og i Seniorrådet. 

Bilag Bilag 16.1. Styrelsesvedtægt for Seniorrådet i Egedal Kommune 
Bilag 16.2. Udkast 1 til Forretningsorden for Egedal Seniorråd 

Referat Det blev besluttet at der udfærdiges en forretningsorden. Per og Kim 
blev valgt som arbejdsgruppe. Michael sender skriftlige kommentarer til 
udvalget.  

 

Mødet slut Kl.:   12.25                                                   Referent: Kim Røgen 
 

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


