
EGEDAL SENIORRÅD 
 

Referat til møde nr. 8 – 2022 
Fredag den 2. september 2022 kl.: 08:30 
Egedal Rådhus, mødelokale M1.2.       

 

 

Egedal Seniorråd Deltog Administrationen og ÆSU Deltog 
Bjarne Larsen, formand Deltog Birgitte Neergaard-Kofod, 

formand 
Deltog 

Kim Røgen, næstformand og 
sekretær 

Deltog Tina Wils, Centerchef CSO Deltog 

Annie Havnsø Thomasen, 
kasserer 

Afbud Charlotte Grimstad, 
Afdelingsleder for Myndigheder 

Deltog 

Per Husted Sørensen Deltog Leder for hjemmepleje og 
plejecentre 

 Afbud 

Inge Kiilerich, redaktør 
ViSeniorer 

Deltog 
fra kl. 
9.00 

Susanne Tronier; konst. Leder 
for hjemmepleje og 
plejecentre 

Deltog 

Karen Jensen Deltog Ovennævnte deltager i punkt 
1. 

 

Kirsten Daugaard Deltog   
Jørgen Lange Deltog Gæster:   
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 ”Jeg vil male dagen blå” 
a) Opfølgning på påbud givet til Egedalgruppen (hjemmehjælpen) 
b) Orientering om ventelisten 
c) Budgetforslag 2023 + overslagsår gennemgang af ældreområdet 

Redegørelse for vikarudgifter i 2022 og i budget 2023 set i lyset af 
stort sygefravær af sosu’er mv., samt punkt 1.h) 

d) Folkeoplysningsudvalgets sammensætning… 
e) Den 30.09.22: Dagligdagen på plejecenter Egeparken, samt orien-

tering om Egedal kommunens indsats på demensområdet og forven-
tet udvikling de næste 4 – 12 år. (kl.: 09:30 til ca. kl. 11:00 

f) Den 26.08.22: Besøg storkøkkenet Madservice på Damgårdsparken 
i Stenløse. Kort evaluering og orientering 

g) Tirsdag den 20.09.22 – Studietur og besøg demenslandsbyen 
Bryghuset i Svendborg. Tilmeldt i alt 14 deltagere. 

h) Siden 2014-2015 er hjemmehjælpen til 85+ årige faldet til ca. det 
halve. Seniorrådet ønsker en forklaring herpå. 

i) Porsebakken – Mail fra Birgit Søbye til Inge Kiilerich. 
j) Porsebakken, Referat 
k) Solkrogen, Udsættelse 
 
Styrelsesvedtægten mellem Egedal Kommune og Egedal Seniorråd Ad 
§6. Samarbejde med Egedal Kommunes forvaltning (uddrag). 
l) Seniorrådet høres i forbindelse med budgetlægning. 

6.09-2022 KLR 



m) 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 1.b) Der henvises til dokumenter og høringssvar udsendt tidligere 

1.c) Budgetforslag 2023 udsendt til rådets medlemmer d.  
1.d) Mail fra af 8. august 2022 fra formanden til Kultur- erhvervs- og 

fritidsudvalget 
1.e) Der henvises til mails udsendt tidligere vedr. plejehjem-demens 
1.g) Endeligt program med deltagere udsendt med dagsordenen 
1.h) Bilag – Grafisk fremstilling udsendt den 10.08.2022 af BJL. 
1.i) 2 Mails fra/til Inge Søbye fra Inge Kiilerich vedr. Porsebakken, 

udsendt med dagsordenen 
1.j) Styrelsesvedtægt for Seniorrådet i Egedal Kommune og tillæg er 

vedlagt dagsordenen 
 

Referat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Punkt 1.1 

a) Sagen ligger i den politiske proces til efterretning. Seniorrådet 
ønsker fortsat at følge sagen tæt. Påbuddene er under behandling 
for at få forholdene på plads hurtigst muligt. 

b) Til efterretning (se i øvrigt punkt 4) 
c) Sagen er i den politiske proces.   
d) Til efterretning 
e) Til efterretning 
f) Konsulenten kan ikke deltage. Rådet fandt dette kritisk. Charlotte 

deltager i stedet.   
g) Til efterretning 
h) Skyldes bl.a. fald i antal timer (serviceniveau) pr. borger. Til 

efterretning 
i) Udsat  
j) Udsat 
k) Udsat 
l) Udsat 
m) Udsat 

 
 

2. Alle Godkendelse af dagsorden 
Sagsfremstilling Dagsorden udsendt tirsdag den 26. august 2022 af sekretæren 

 
Bilag Nærværende dagsorden med bilag 

Punkt 1.i), 1.j) og 1.k) samt høringssager pkt.nr. 4 b), c) og d) påsat 
dagsordenen efter udsendelse af den oprindelige dagsorden 
Punkt 5.b) udsættes 

Referat Godkendt med de påsatte sager.   
 
 

3. Godkendelse af referat fra sidste møde i Seniorrådet 
Sagsfremstilling Referat udsendt af sekretæren den 8/8-22 og er forhåndsgodkendt 

 
Bilag Henvisning til det udsendte referat 

 
Referat Godkendt 

 
 

4.   Bjarne Høringssager 



Sagsfremstilling a) Forslag til Handicappolitik er sendt i høring fra den 16/8 til den 
13/9-22. Udsendt til rådets medlemmer den 16/8-22. Behandling af 
forslag til høringssvar fra Seniorrådet 

b) Forslag til budget 2023 + overslagsår udsendt af BJL den 29-08-22 
c) Plejeboligventeliste 2022 – orientering  
d) Unge på Plejecentre – orientering  
 

Bilag 4.a) Forslag til høringssvar fra rådet udsendt med dagsorden 
4.b) Forslag til høringssvar vedr. budget 2023 udsendt af BJL den 30-

08-22 
4.c+d) Orienteringssager udsendt af BJL den 21-08-2022 
 

Referat a) Godkendt 
b) Rådet finder at tidsfristen ikke er rimelig. Dette tilføjes i 

høringssvaret, at vi finder at høringsfristen (jf. styringsvedtægten) 
ikke opfylder hensigten bag en tilstrækkelig høringsfrist for en 
tidsmæssig rimelig behandling. Forslaget blev godkendt idet 
formanden påfører tilføjelsen. 

c) Til efterretning 
d) Til efterretning 

 
 

5. Diverse Orientering fra formanden og eventuel andre medlemmer af rådet 
Sagsfremstilling a) Grønt Råd - referat 

b) Oplæg og præsentation ved Kim Røgen af forbedret ønske om IT-
sikkerhed for Seniorrådet 

c) Inge Kiilerich har set på Tilgængelighedsudvalgets arbejde jf. 
Handicaprådets referat d 19/5-22 

d) Kim Røgen informerer fra Faglige Seniorers frokostmøde d. 
31.08.2022 

 
Bilag 5.a) Referat af møde i Grønt Råd udsendes, når det er modtaget. 

5.b) Oplæg fra Kim Røgen vedr. It-sikkerhed, eftersendes dagsordenen 
 

Referat a) Til efterretning 
b) Udsat 
c) Til efterretning 
d) Kim og Kirsten deltog. Orienteringen blev taget til efterretning 

  
 

6.Formanden Orienteringssager fra sidste møde 
Sagsfremstilling a) Orienteringssag: Tilsyn i Egedalgruppen – modt. d. 2/8-22. Jf. 

beslutningsreferatet i ÆSU-udvalget er sagen taget til efterretning 
som en orienteringssag. 

b) Høringssag: Friplejeboliger. Jf. beslutningsreferat fra ÆSU-udvalget 
er sagen udskudt til medio 2023. 

 
Bilag   
Referat a) Taget til efterretning. Sagen følges tæt 

b) Drøftedes. Sagen bør følges op evt. med en henvendelse til 
udvalget, der angiver vores bekymring osv.  

 
 

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

Folkeoplysningsudvalget Udvalget har haft møde den 11. august 
2022 og valgt model 2. Formanden orienterer 



b) Opsamling vedr. udvalgsfokus jf. rådets beslutning af 1. april 2020 
(liste vedlagt) 

 
Bilag 7.a) Mailsvar fra udvalget udsendes, når det modtages 

7.b) Liste vedlagt dagsordenen 
 

Referat a) Til efterretning 
b) Til efterretning, de enkelte følger op, Vi har ikke stedfortrædere i 

denne sag.  
 
 

8.  Karen Jensen Den kommunale madordning – status og fortsættelse af arbejdet 
Sagsfremstilling Orientering fra madudvalget ved Karen Jensen; samt opfølgning på 

besøg i storkøkkenet i Stenløse den 26. august. 
Orientering om de kommende aktiviteter. Besøg i Gentofte d. 7/9-22 
 

Bilag  
Referat Taget til efterretning 

 
 

9.  Udvalget FN’s Internationale Ældredag den 14. oktober 2022 i HEP-huset 
Sagsfremstilling Status og udlevering af 150 billetter mv 

Seniorrådet eller Egedal Kommune annoncerer FN-dagen i Lokalavisen 
ca. 1 uge før billetterne kan afhentes; dvs. i uge 38-39 2022; samt 
omtale af de 2 foredragsholdere 
 

Bilag 9. Annoncering af program og omtale af de 2 foredragsholdere udsendt 
med dagsordenen. 

 
Referat Orienteringen taget til efterretning. Per medbringer billetter til næste 

møde  
 
 

11. Inge Kiilerich Orientering fra ViS’s redaktion (næste blad udkommer primo december) 
Sagsfremstilling Orientering fra redaktionsmødet den 24. august 2022 v. Inge Kiilerich 

 
Bilag Bilag 11. ReferatViS-24082022 og Statusblad eftersendes dagsordenen 

 
Referat Taget till efterretning 

 
 

12. Vores 
repræsentanter 

Orientering Regionsældreråd – Region Hovedstaden og Nordgruppen 

Sagsfremstilling Indledende drøftelse af proces og niveau for orientering til rådet, 
herunder også indmeldinger til ViPensionister. Udsendelse af referater 
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 Sagen drøftedes. Vi søger at få strammet op med hensyn til 

fremsendelse af referaterne overfor de som holder møderne. 
Orienteringerne fremover omfatter sager af interesse for rådet. 

 
 

13. Vores 
repræsentanter 

Orientering fra Bruger-/pårørendemøder 

Sagsfremstilling Indledende drøftelse af proces og niveau for orientering til rådet, 
herunder også indmeldinger til ViPensionister. Udsendelse af referater 
a) Bruger-/pårørendemøde Engbo-Solkrogen (demensboliger) Jørgen 



b) Bruger-/pårørendemøde Egeparken Kirsten 
c) Bruger-/pårørendemøde Porsebakken Inge 
d) Bruger-/pårørendemøde Damgårdsparken Annie 
 

Bilag Referater eftersendes af sekretæren, når de er modtaget  
 

Referat Vi sætter pres på, for at få referater fra møderne. Formanden 
henvender sig vedr. forvaltningens deltagelse i møder, som vi ønsker 
styrket fremover. I dialogen vedr. manglende referat mv. medbringes 
eksemplet fra Porsebakken.  
Formandens henvendelse til Egedal Kommune bl.a. med aflyst møde på 
Solkrogen i september og uklarhed over de økonomiske konsekvenser 
for beboerne på Engbo og Solkrogen mv., som også blev drøftet.  

 
 

14. Inge og Karen Kurser og konferencer 
Sagsfremstilling a) Inge Kiilerich og Karen Jensen orienterer om kursus – det 

kommunale system og budgetlægning, Ringsted d. 31. august 
b) Kursus Roskilde Kongres- og Idrætscenter den 22. september 2022 -  

Fremtidens ældrepleje – udfordringer og løsninger Pris 2.243,75 per 
deltager 
 

Bilag 14.b) Invitation til kursus i Roskilde udsendt af BJL d. 11.08.22 
 

Referat a) Inge havde fremsendt kort resume over mødet. Orienteringen i 
øvrigt blev taget til efterretning. 

 
 

15. Annie og Bjarne Økonomi               Orientering ved kasserer og formand 
Sagsfremstilling Orientering ved formanden 
Bilag  
Referat Taget til efterretning 

 
 

16. Per og Kim Øvrigt                         (Sager under forberedelse – ”i støbeskeen”) 
Sagsfremstilling a) Fremlæggelse af forslag til Forretningsorden for Seniorrådet. 

Det nedsatte udvalg: Kim Røgen og Per Husted Sørensen 
fremlægger 

b) På sidste møde bragte Per 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. 
 

Bilag 16.a. Forslag til Forretningsorden for Egedal Seniorråd eftersendes 
dagsordenen 

 
Referat a) Forslaget (udkast af 28. august 2022) blev gennemgået. Følgende 

blev vedtaget: 
§2.1 Fastholdes § 3.2 Fastholder et år og teksten i øvrigt. § 7.1 
Punktum efter afholdelse. Resten slettet (betyder at vi ikke fremover 
skal have to godkendelse, men af referatet udsendes til alle samtidig 
senest tre dag efter mødet). § 8.1 Indføres regler for konstituerende 
møde. §8.2 tredje ”dot” ”og en suppleant” slettes. § 9 korriger vedr. 
stk. 1.  

b) Drøftet. Det er op til hver enkelt at håndtere sådanne henvendelse 
 
 

Mødet slut Kl.:    13.30  
Kirsten og Inge forlod mødet kl. 12.15 under punkt 15                                                   
Referent: Kim Røgen 

 



Næste møde Afholdes den 30. september 2022 på Rådhuset i mødelokale M1.14 
 


