
EGEDAL SENIORRÅD 

Referat af møde nr. 2 – 2023 Torsdag 

den 26. januar 2023 kl.: 08:30 Egedal 
Rådhus, mødelokale M1.1. 

 

 

Egedal Seniorråd Deltog Administrationen og ÆSU Deltog 

Bjarne Larsen, formand Deltog Birgitte Neergaard-Kofod, formand Deltog 

Kim Røgen, næstformand og 
sekretær 

Deltog Tina Wils, Sundheds- og Omsorgschef Deltog 

Annie Havnsø Thomasen, 
kasserer 

Deltog Charlotte Christine Grimstad, leder af 
Myndighed, Sundhed og Rehabilitering 

Afbud 
 

Per Husted Sørensen Afbud Susanne Tronier, Leder for hjemmepleje 
og plejecentre 

Deltog 

Inge Kiilerich, redaktør 
ViSeniorer 

Afbud   

Karen Jensen Afbud Ovennævnte deltager i punkt 1.  

Kirsten Daugaard Deltog   

Jørgen Lange Deltog Gæster: Punkt 1.  

Michael Krautwald- 

Rasmussen 

Deltog Kl.: 12:30 Borgmester Vicky Holst Rasmussen deltog i 
den videre behandling af 1.d) 

Deltog 

Frank Friis Pedersen, 1. 
suppleant 

Deltog   

Bo Otterstrøm – til udg. af 
april 23 

Orlov  
Dagsorden udsendt fredag d. 20/01-23 

 

Side 1 af 3. 

1. Kl.: 08:30 
– 09:30 

Dialog med administrationen og formanden for ÆSU-udvalget 

Sager Morgensang: 

a) Orientering om ventelisten 

b) Madprojektets fremtid – efter administrationens indgriben d. 21/11-22 og 

Seniorrådets ansøgning om overførsel af mindreforbrug fra 2022 til 2023 

c) Selvkørende teams i hjemmeplejen (2 distrikter ud af 4) blev opstartet i 

oktober 2022. Kan der oplyses, hvordan det er forløbet. 

d) Hvad er status på flytningen af demente beboere til Hyrdevænget 

e) Porsebakken 

Bilag Ad b) Der henvises til Seniorrådets ansøhning om overførsel af midler 

Ad e) Der henvises til Seniorrådets skrivelse vedrørende Porsebakken 

Referat a) Skriftlig oversigt er udsendt af Charlotte via sekretæren d. 30. januar. 
Taget til efterretning 

b) Seniorrådet afventer evt. tilskud via overførsel af uforbrugte midler. Sagen 
er udsat; idet der skal udarbejdes et høringsnotat til næste møde. 

c) Smørum kører godt og aftenvagten er blevet involveret. Ølstykke er ikke 
stor nok til involvering af aftenvagten. De små grupper bliver sårbare, 
Forsøget fortsættes. Om et halvt år evalueres. 

d) Flytningerne er ved at falde på plads. Således nævner forvaltningen, at alle, 
på nær en, har underskrevet aftale om flytning, herunder også at 
fuldmagter mv. er på plads. Formanden orienterede om tre henvendelser 

fra pårørende til ham. som har sået tvivl om ovennævnte. Borgmesteren 
har accepteret at mødes med rådet kl. 12.30 om sagen.   

e) Orientering herom udskyde da Rådets repræsentant var fraværende. Sagen 

taget op næste gang. 

29.01-2023 KLR 



Formanden orienterede om, at forvaltningen og rådet arbejder på et nyt format 
vedr. dagsordenen, således at ”tekstoplæsning” kan anvendes af svagtseende 
og blinde. 

 

2. Godkendelse af dagsorden 

Sagsfremstilling Dagsorden med bilag udsendt torsdag den 20. januar 2023 af sekretæ- 

ren 

Bilag Nærværende dagsorden med bilag 

Referat Godkendt med tilføjelser, nyt pkt. 15 borgmesteren deltager kl. 12.30 

vedr. flytning til Hyrdevænget og nyt pkt. 4 c, deltagelse i 
ansættelsesudvalg for leder af hjemmepleje, sygepleje og Plejecentre 

 

3. Godkendelse af referat fra sidste møde i Seniorrådet 

Sagsfremstilling Referat udsendt af sekretæren den 5. januar 2023 

Bilag Henvisning til det udsendte referat 

Referat  Godkendt 
 

4. Høringssager 

Sagsfremstilling a) Justering af de politisk vedtagne kvalitetsstandarder for det 

specialiserede voksenområde på grund af en merudgift på området 
i 2022 på 50 mio.kr. Formanden blev bemyndiget til at udarbejde 
et høringssvar – med forbehold for rådets endelige godkendelse. 

b) Høring af kommende SKI aftale på urologiprodukter 

Bilag 4.a) Kvalitetstandarder for det specialiserede område udsendt d. 20/12 

af administrationen. Høringssvar udsendt den 13. januar 2023. 
4.b) Høringsdokumenter udsendt med dagsorden 

Referat a) Michael orienterede om møde. Høringssvar er godkendt.  

b) Taget til efterretning 
c) Kim blev udpeget som rådets repræsentant i ansættelsesudvalget 

for ny leder til plejecentre og hjemmeplejen. Samtaler d. 14 – 26 
februar.  

 

5. Orientering fra formanden og eventuel andre medlemmer af rådet 

Sagsfremstilling a) Status på flytningen fra Solkrogen-Engbo til Hyrdevænget 
b) Huskerugen i uge 38-2023? 

Bilag  

Referat a) Behandlet pkt. 1 og punkt. 15 

b) Tages op i forbindelse med punkt vedr. budget 
 

6. ViSeniorer - Bladudvalget 

Sagsfremstilling a) Indkaldelse til møde i redaktionen den 31. januar 2023 

Bilag 6.a) Dagsorden udsendt til bladudvalget af Inge Kiilerich d. 18/1-2023 

Referat a) Kim melder afbud da der er formandsmøde i dansk ældreråd, 

(hvori Michael også deltager, da Bjarne ikke kan deltage) 
 

7. Seniorrådets årsrapport 2022 – Til endelig godkendelse 

Sagsfremstilling Årsrapport 2022 er formelt godkendt med efterfølgende mindre 

tilretning af regnskab 2022 

Bilag Seniorrådets årsrapport 2022 – med regnskab 2022; samt 

Indenrigs- og Boligministeriets nøgletal – ældreudgifter 2022 67+ årige 
udsendt til rådet den 9. januar 2023 

Referat Godkendt med tilføjelse om, at vi ønsker en ændring i de nuværende 



vilkår for deltagelse i høringsprocesser, som giver en alt for kort frist til 
en saglig og kvalitetsmæssig grundig behandling af vores svar.  

 

8. Karen Jensen Den kommunale madordning – status og fortsættelse af arbejdet 

Sagsfremstilling Seniorrådet besluttede d. 2. december 2022 at madvalget skal komme 

med en indstilling til madprojektets fortsatte virke eller om det skal 

ophøre sit arbejde – efter administrationens indgriben den 21/11-2022. 

Notat med oplæg til drøftelse og konklusion blev behandlet på sidste 

møde. En forudsætning for at arbejdet i madudvalget kan fortsætte er, 

at ansøgning om overførsel af mindreforbrug i 2022 til 2023 godkendes. 

I modsat fald ophører arbejdet. 

Bilag Ansøgning om overførsel fra 2022 til 2023 – Ekstern konsulent med 

Bilag sendt til udvalgsformanden og Sundheds- og Omsorgschef den 
06.01.2023 og til seniorrådet 

Referat Kort orientering om madudvalgets møde d. 23, januar 2023, hvor der 
blev vendt en række muligheder for en evt. fortsættelse. Udvalget 

afventer nu de politiske beslutninger.   
Sagen blev i øvrigt udsat til martsmødet, da den er taget af dagsordenen 

i ÆSU..  
 
 

9. 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  

Referat Intet nyt 

11. 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  

Referat a) Møde holdes d. 30. Januar. Jørgen og Kim deltager 

b) Intet referat – bør rykkes for dette 
c) Vi har anmodet om at der sættes fokus på procedurren her. 
d) Styr på referat osv. Ros fra rådet 

 

12. Kurser og konferencer, samt studietur og besøg 

Sagsfremstilling Orientering om Danske Ældreråds arrangementer i 2023: 

• Formands- og næstformandsmøder, 31.01.2023 i Ballerup 

Bilag  

Referat Michael deltager i stedet for formanden, som er forhindret. Kim deltager 
som aftalt. 

 

13. Økonomi. Orientering ved kasserer og formand 

Sagsfremstilling Orientering ved kassereren – formanden 
Kladdebudget 2023 til behandling, tilretning og godkendelse 

Bilag 13.) Kladdebudget 2023 udsendt med dagsordenen til sidste møde 

Referat Drøftelse af prioriteringen.  

• FN dagen er vigtig,  
• Vi ønsker mulighed for at deltage i huskeugen i år, da vi har Tema 



vedr. demenspolitik for Egedal kommune 
 

Konference i Danske Ældreråd på Nyborg Strand med hensyn til 

deltagere tages op på næste møde. 
Tilrette budget 2023 udsendt af formanden d. 26/1-23 

 
 

14. Øvrigt (Sager under forberedelse – ”i støbeskeen”) 

Sagsfremstilling a) Layout skal omlægges til gavn for svagtseende og.  
b) FN dagen ligger d. 29. september 

c) Oprettelse af et aktivitetsudvalg 

Bilag  

Referat a) Formand og sekretær fortager ændring i næste dagsorden. Skal 
også senere gælde udvalgenes dagsordener mv.  

b) Det blev godkendt. Annie har reserveret HEP-huset. Afventer 
godkendelse. 

c) Drøftet og vedtaget idet sagen tages op på næste møde med 
henblik på opgaver, organisering osv.  

  

15. Hyrdevænget, dialog med borgesteren 

Sagsfremstilling Borgmesteren var til stede med baggrund i situationen vedr. Flytning 

mv. af beboere til Hyrdevænget jf. pkt. 1.d mv.  

Bilag   

Referat Sagen blev drøftet og borgmesteren redegjorde for situationen, hvor hun 
mener at regler vedr. fuldmagt osv. naturligvis bliver overholdt. Rådet 

anmodede om, at der fremsendes en oversigt over aftaler, der er 
indgået således at den tvivl, som henvendelserne fra enkelte pårørende 

har til formanden kan afkræftes eller bekræftes  
Notatudkast, udarbejdet af formanden, blev drøftet. Bjarne reviderer 
udkastet og fremsender dette efterfølgende til borgmesteren mv. 

  

Mødet slut Kl.: 13.25 Referent: Kim Røgen 

 
Næste møde Afholdes torsdag den 2. marts 2023 på Damgårdsparken  

 


