
EGEDAL SENIORRÅD 
 

Referat af møde nr. 10 – 2022 
Fredag den 28. oktober 2022 kl.: 08:30 
Damgårdsparkens Cafe, mødelokalet 
3660 Stenløse    
 

 

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

 Tina Wils, Sundheds- og Omsorgs-chef Afbud 

Annie Havnsø Thomasen, 
kasserer 

 Charlotte Christine Grimstad, leder af 
Myndighed, Sundhed og Reha-bilitering 

 

Per Husted Sørensen  Susanne Tronier, Leder for hjemmepleje 
og plejecentre 

  

Inge Kiilerich, redaktør 
ViSeniorer 

   

Karen Jensen Afbud Ovennævnte deltager i punkt 1.  
Kirsten Daugaard Afbud   
Jørgen Lange  Gæster:   
Michael Krautwald-
Rasmussen 

   

Frank Friis Pedersen, 1. 
suppleant 

   

Bo Otterstrøm – til udg. 
af april 23 

Orlov   

Side 1 af 4. 

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

 

Morgensang: 
a) Orientering om ventelisten 
b) Engbo og Solkrogen. Status på de økonomiske konsekvenser på 

flytning af beboerne til det nye plejecenter Hyrdevænget; samt 
manglende skriftligt svar på spørgsmål fra formødet den 26/9-22 

c) Kort status på påbud givet til Egedalgruppen (hjemmehjælpen) 
d) Opfølgning på sidste mødes præsentation af plejecentre og 

demensområdet med henblik på det videre arbejde i rådet 
 

. 
 

Bilag 1.b.1)  Referat 03.10.22, Bruger-/Pårørendemøde Engbo-Solkrog 
1.b.2)  Brev til beboere og pårørende vedr. økonomi i forbindelse med 

flytning til Hyrdevænget. Referat fra bruger-pårørendemøde, når 
det modtages. 

1.b.3) Forslag til skrivelse til Egedal Kommune vedr. påstand til 
afklaring 

1.b.4) Demensmøde03102022-Spørgsmål SR 
1.b.5) Engbo-Solkrogen Flytning Beboerne 2023 
1.b.6) Mail vedr. økonomi 

 referat 1 a)    Skriftligt opgørelse var udsendt inden mødet. Taget til 
efterretning 

1.b)    Sagen blev drøftet. Rådet behandler fremsendt materiale under 
punkt 6.  

1.c og d udgik, da tiden var gået 
 
  

Udsendt d. 31. oktober 2022 KLR 



 

2. Godkendelse af dagsorden 
Sagsfremstilling Dagsorden udsendt fredag den 21. oktober 2022 af sekretæren 

Dagens møde ledes af Kim Røgen 
Bilag Nærværende dagsorden med bilag 
Referat Tilføjer punkt 16 c, udsendt af Bjarne Larsen d. 27. oktober. Dagsorden 

godkendt i øvrigt. 
 
 

3. Godkendelse af referat fra sidste møde i Seniorrådet 
Sagsfremstilling Referat udsendt af sekretæren den 3/10-22 

 
Bilag Henvisning til det udsendte referat 

 
Referat Godkendt 

 
 

4.  Høringssager 
Sagsfremstilling a) Høringsmateriale for det kommende udbud af diabetesprodukter gennem 

Statens- og Kommunernes Indkøbsservice (SKI), som det forventes at 
Egedal Kommune tilslutter sig. Handicaprådet er ligelledes hørt i sagen. 

 
Indstilling: Tages til efterretning 
 

Bilag 4.a.1 – 4.a.6) 6 bilag til udbud af diabetesprodukter er vedlagt 
dagsordenen 
 

Referat Indstillingen godkendt 
 
 

5. Orientering fra formanden og eventuel andre medlemmer af rådet 
Sagsfremstilling a) Invitation til at deltage i fokusgruppeinterview i forbindelse med 

udarbejdelsen af ny planstrategi. Fokusgruppeinterviewet afholdt 
den 25. oktober 2022 fra 17-19.30 på Egedal Rådhus. Inge Kiilerich 
deltog og orienterer. 

b) Tilgængelighedsudvalget – møde den 29. september 2022. Inge 
Kiilerich orienterer fra mødet 

c) Fællesmøde mellem Ældre- og Sundhedsudvalget og Seniorrådet 
tirsdag den 1. november 2022 på Rådhuset er flyttet pga valget.  
 
Ny dato er d. 15. november 2022 kl. 14 - 18.  
 
Punkter: Tilsyn og Værdighedspolitik.  
Endelig dagsorden er på vej 

Bilag 5.a) Inge Kiilerich orienterer 
5.b) Referat fra Tilgængelighedsudvalgets møde d. 29. september er 

vedlagt. 
5.c) Dagsorden til fællesmødes udsendes, når den modtages 
 

Referat 5.a) Til efterretning 
5.b) Til efterretning. 
5.c) Ny dato er godkendt  
 

  



  
 

6. Bruger- pårørende møde den 3. oktober 2022 på demensområdet 
Sagsfremstilling a) Seniorrådets skrivelser til Egedal Kommune den 4. sept. 2022 med 

påstanden om, at beboerne tvangsforflyttes og derved skal holdes 
skadesløse. 

b) Demensmøde i Solkrogen og Engbo den 3. oktober 2022. Jørgen 
Lange og Kim Røgen deltog og orienterer fra mødet. Orientering fra 
formøde den 26. sept. 22 på Rådhuset. Deltagere Tina Wils og Lisa 
Riiser, Jørgen Lange og Bjarne Larsen. 
 
Mangler pt. skriftligt svar på stillede spørgsmål. 
 
Seniorrådet samler op på evt. svar og vender oplægget, som 
forberedelse til næste møde med bruger-pårørende møde d. 31. 
oktober  

Bilag Vedlagt punkt 1 b  
6.b) Artikel fra Lokalavisen skrevet at formanden for ÆSU om 

Svendborgturen. 
Referat Ældrechefen havde fremsendt mail til formanden for seniorrådet d. 26. 

oktober 2022, hvori er fremsendt en række betragtninger og påstande 
fra forvaltningens side. Mailen er udsendt til alle samme dag.  
Udkast til svarbrev af 28. oktober 2022 blev forelagt og gennemgået. 
Efter gennemgangen og drøftelserne godkendte seniorrådet denne 
enstemmigt og godkende samtidig at den sendes til Sundheds- og 
omsorgschefen med kopi til direktionen og borgmesteren. (Skrivelsen 
vedlægges referatet) 

 
 

7. Politiske udvalg. Dagsorden – sager af interesse for Seniorrådet 
Sagsfremstilling De enkelte ansvarlige redegør for evt. tiltag, eller andet, der kan have 

interesse for rådets arbejde f.eks. emner til information eller emner der 
evt. bør tages op.  
Emner der bør tages op drøftes.  
 

Bilag  
 

Referat Intet 
 
 

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

forligets udtalelse til kost og ernæring med evaluering primo 2023 mv. 
 

Bilag 8.a) Der henvises til referat af mødet den 3. oktober 2022 udsendt af 
Karen Jensen 

 
Referat Karen var fraværende, men øvrige deltagere fra gruppen orienterede 

om mødet.  
Den sene fremdrift blev vendt. Seniorrådet er forundret over 
manglende fokus på opgaven, og efterlyser en højere prioritering af 
opgaven fra konsulentens side.  

 
 

9.  Udvalget FN’s Internationale Ældredag den 14. oktober 2022 i HEP-huset 
Sagsfremstilling Evaluering af FN-dagen i HEP-huset den 14. oktober 2022 

Omtale af FN-dagen til Danske Ældreråd (ønske) ved Morten Larsen. 
 



Bilag  
 

Referat Stor tilfredshed med dagen, både hos deltagerne og hos udvalget. 
Rådets repræsentation var blevet nævnt fra flere sider. Ud af 10 
rådsmedlemmer deltog 4, 3 var syge, 2 var på ferie og 1 var 
fraværende.  

 
 

10. Inge Kiilerich Orientering fra ViS’s redaktion (næste blad udkommer primo december) 
Sagsfremstilling a.) Orientering fra redaktionsmødet den 25. okt. 2022 v. Inge Kiilerich 

b.) Inge har anmodet om, at vi tager følgende punkt på dagsordenen: 
ViSeniores fremtid, digitalisering og brugere 
 

Bilag 10.a) Referat ViS-25102022 og Statusblad-24092022 udsendes, når det 
er modtaget 

 
Referat Situationen blev drøftet. Seniorrådet gav udtryk for, at det er 

opfattelsen, at rådets kommunikation med/information til seniorerne og 
de ældre set bliver meget forringet med risiko for at den bliver lukket.  
 
En form for nyhedsbrev undersøges sammen evt. andre muligheder. 
Redaktionen har sat det mål at første udgave af det digitale ViS bliver 
udsendt d. 1. april 2023.  

 
 

11. 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 
 
Egedal Kommune er ”vært” ved mødet i NORDGRUPPEN (de 9 gamle 
kommuner i Fr-borg Amt) den 15. november 2022 
Indhold af mødet omfatter vores fokus på demens 

Bilag Referater eftersendes, når de er modtaget af sekretæren 
11.b) oplæg til to foredrag. Er vedlagt. Mail er fremsendt af formanden 
 

Referat 11 b.) Aftalt om at være vært ved mødet i november er på plads. Vi 
byder ind med de to foredragsholdere. Jesper Buhl fra FN-dagen og 
Mette Nørregaard, demenskonsulent Egedal kommune 
Taget til efterretning 

 
 

12. Orientering fra Bruger-/pårørendemøder 
Sagsfremstilling 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, når de er modtaget af sekretæren 
12.a) Se punkt 1.b og  
 

Referat .  
 
 

13. Kurser og konferencer, samt studietur og besøg 
Sagsfremstilling a) Danske ældreråds konference d. 16. november 2022  

 
Bilag 13.a) Mail udsendt af Bjarne Larsen d. 23. september 2022 

 
Referat Ingen tilmeldinger 

 



 

14. Økonomi.  Orientering ved kasserer og formand 
Sagsfremstilling Orientering ved kassereren - formanden 
Bilag  
Referat Ny køreseddel fremsendes. Formanden sender den fra 4. kvartal.  

 
 
 

15. Forretningsorden  
Sagsfremstilling  

Forretningsorden blev godkendt på seneste møde. Vi ska de 
tilstedeværende underskrev den, men vi mangler nogle endnu. 
Original forretningsorden medtages til mødet 
Forretningsordenen lægges på Seniorrådets hjemmeside 
 

Bilag Er tidligere udsendt sammen med referatet fra sidst. Godkendt 
forretningsorden til underskrivelse 
 

Referat De sidste signaturer skrives næste gang vi samles. 
 

16. Øvrigt   (Sager under forberedelse – ”i støbeskeen”) – To do Listen 
Sagsfremstilling a) Forslag til mødedatoer i 2023 

 
b) To do listen gennemgås med henblik på at samle op på denne 

herunder at slette de igangværende, at tilføje nye og drøfte en evt. 
ændring i prioriteringen.  
 
I forhold TO DO listen fra seneste møde er tilført to punkter, som er 
flyttet fra tidligere dagsorden (eks. pkt. 1.1 og 5A fra seneste 
dagsorden). Begge punkter er ikke blevet behandlet dels af 
tidsmæssige (Pkt. 1.1) årsager og dels fordi der ikke har været tid til 
den nødvendige. Punkterne er opstillet i en særlig prioritering, som 
vi bør drøfte.  
 

c) Skrivelse til Ældre- og Sundhedsudvalget. 
 

Bilag 16.a) Bilag forslag til mødedatoer i 2023. Fast mødedag ændres fra 
fredag til torsdag forud for Ældre- og Sundhedsudvalgets møde 
tirsdag kl. 14. 

16.b)To do liste af 27 maj 2022 (senest gennemgået d. 3. juni) 
16.c) Udkast til skrivelse fremsendt til rådet d. 25. oktober 2022 
  

Referat 16 a) Godkendt 
16 b) Enkelte justeringer. Revideret liste fremsendes (vedlægges 
referatet) 
16 c.) Godkendt (vedlægges referatet) 
 
Øvrige: Situationen vedr. MitID blev vendt. Punktet tages op på det 
kommende møde.    

  
Mødet slut Kl.:     12.40                                                  Referent: Kim Røgen 

 
Næste møde Afholdes den 2. december 2022 på Rådhuset i mødelokale M1.1 

 


