Referat af møde nr. 8 ,
Mandag d. 11.08.2014 kl. 8.00.

Seniorrådet,
Egedal Kommune

Dok:/
Side 1 af 2.

Tid:
Sted:

Mandag d. 11.08.2014 kl. 8.00.
Mødelokale 140, Stenløse Rådhus

Dato:

Referat udsendt d. 11.08.2014

Medlemmer/deltagere
Bjarne Larsen
Jørgen Storm
Per Veise
Annie Havnsø Thomasen
Alice Pedersen
Hanne Blankensteiner
Henning Christensen
Lisbeth Solgaard Hansen
Ole Lind Larsen

Funktion:
Formand
Næstformand
Sekretær
Kasserer

Afbud: Vicky Holst Rasmussen, Henning Christensen.
Øvrige deltagere:
Vicky Holst Rasmussen
Erik Petersen
Kjeld Ebdrup
1.

Bilag:
Ref.:

Afbud.
Kun pkt. 1
Kun pkt. 1

Formand, Social- og Sundhedsudvalget
Centerchef, Center for Sundhed og Omsorg.
Centerchef, Center for Borgerservice

Dialog med Erik Petersen og Kjeld Ebdrup.
Herunder orientering vedr. budget v. Erik P. Orientering om ventelister til
dagtilbud/genoptræning/demenspladser. – Flextrafik.
SR’s besøg på plejecentre.
Bilag vedr. budget og ventelister udsendes via mail umiddelbart efter dagsordenen.
Gensidig orientering og debat. Per kontakter Britt Rosendahl vedr. plejehjemsbesøg.
Kommunen kan ikke p.t. opfylde 2-måneders pladsgaranti på plejehjems- og demensplejepladser.
Orientering om budget 2015 – der er ikke p.t. oplæg vedr. besparelser, og det vides ikke om der
kommer et sådant.
En del usikkerhed om flextrafik – det forventes ikke, at ordningen kan træde i kraft 1. jan. 2015. Der
er kun ringe kritik af de bestående kørselsordninger, der dog virker vanskelige at gennemskue.
Kjeld Ebdrup deltager fremover i SR-møderne, punkt 1, for så vidt, der er sager på hans område.

2.
Bilag:
Ref.:

Godkendelse af dagsorden.
Dagsorden udsendt 04.08.2014 / 08.08.2014.
Godkendt.

3.
Bilag:
Ref.:

Godkendelse af referat af møde nr. 7.
Referat udsendt via mail 06.06.2014
Rettelse til punkt 10: Møde i Hovedstaden d. 18.06. Faste deltagere: Jørgen og Annie.

4.

Orientering fra formanden og evt. andre medlemmer.
Vedr. FN’s ældredag: Det er besluttet ikke at arrangere denne i 2014.
Opsamling fra dialogmødet 08.05.
Drøftelse af, om centerchefen for Center for Borgerservice, Kjeld Ebdrup, fremover skal deltage i
SR-møderne sammen med Erik Petersen.

Bilag:
Ref.:
5.

Bilag:
Ref.:

Til efterretning – se også punkt 1.
Høringssager.
1. Forslag til ændrede vedtægter for Seniorrådet
2. Budget 2015 orienteringssag.
Bilag eftersendes via mail umiddelbart efter denne dagsorden.
Ad 1: Styrelsesvedtægt ændring i § 5 stk. 6: Taget til efterretning. Vedr. ændring i § 5 stk. 8:
Seniorrådet kan ikke gå ind for forslaget. Et fællesmøde har normalt en varighed på en time. Det
kan således

Side 2 af 2.

næppe være tidsforbruget, der er afgørende for forslaget om reduktion fra 2 møder årligt til ét
møde. Man kan frygte, at det er mangel på vilje eller lyst til at afholde 2 møder, der er afgørende.
Seniorrådet ser altså gerne en fastholdelse af 2 årlige møder, ligesom hyppigheden af dialogen
med SSU-formanden på Seniorrådets møder gerne må intensiveres. Desuden minder rådet om, at
valgproceduren (§ 2 stk. 3) ønskes ændret, således at der fremover afholdes ”fremmødevalg”
samtidigt med valg til Byrådet. Ønsket blev fremsat første gang på dialogmødet d. 08.05.
Ad 2: Vedr. budget 2015. Seniorrådet takker for et godt notat vedr. CSO’s budget for 2015 – 18.
Seniorrådet undrer sig over reduktionen med ca. 900.000,- kr. på ”Forebyggelse og Sundhed”
(Tabel 2.) Desuden ønsker SR at genfremsætte ønskerne til tidligere budgetter om
1. Teknologipulje.
2. Åbne dagcentre med mulighed for at kunne købe mad.
Seniorrådet er blevet orienteret om, at 2-måneders pladsgaranti til plejehjems- og
demensplejepladser ikke overholdes. Det bør i budgettet sikres, at garantien kan overholdes
fremadrettet.
Endelig gør vi opmærksom på, at vi – i lighed med 2014 - ønsker at blive inddraget i fordelingen af
”ældremilliarden” for så vidt angår 2015.
6.
Bilag:
Ref.:

7.
Bilag:
Ref.:
8.
Bilag:
Ref.:

Planlægning af temadag med ældreforeninger i efteråret.
Fastsættelse af dato og indhold.
Der foreslås 2 dage: 05.11 og 19.11 i tidsrummet 10 – 13. HEP-huset ansøges herom.
Jørgen er tovholder på projektet.
Temaer: Kontakt – koordination – samarbejde. Jørgen udarbejder idékatalog, til mødet d. 01.09.,
hvor sagen genoptages. Jørgen kontakter frivillighedskoordinatoren for evt. medvirken i projektet.
Orientering fra ViP’s redaktion.
Der afholdes redaktionsmøde 11.08.
ViPensionister nr. 2/2014 udsendt i uge 32.
Ros til bladet fra såvel SR-medlemmerne som fra læsere udefra. Besluttet, at Per kontakter en
mulig ny layouter til bladet. Per bemyndiges til at træffe aftale med denne om arbejdet.
Orientering fra Regionsældreråd.
Møde i Regionsældreråd Hovedstaden 18.06.2014.
Referat af Møde i Regionsældreråd Hovedstaden 18.06.2014 udsendt via mail fra Jørgen 22.06.
Til efterretning. Bjarne undersøger mulighederne for udbetaling af diæter til møder i
Regionsseniorrådsmøder og til redaktionsmøder i ViPensionister.

9.
Bilag:
Ref.:

Orientering fra Bruger- pårørenderåd.

10.

Konferencer og kurser.
Formand-/næstformandsmøde 03.09. Afbud fra Jørgen. Bjarne deltager alene.
Danske Ældreråd afholder temadage om Økonomi for Seniorråd 07.10. i Ringsted og 08.10 i
Allerød. Bjarne og Annie er tilmeldt 08.10.

Bilag:
Ref.:
11.
Bilag:
Ref.:

Møde på Porsebakken d. 20.08. 15.00 – 17.00. Annie deltager som suppleant for Lisbeth. Bl.a. sag
om udskiftning af busser. Lisbeth rundsender bilag om dette.

Alice tilmeldes også til Økonomidagen d. 08.10.
Økonomi.
Kassereren orienterede om aktuel status m.m. Der er ikke længere en kontantbeholdning.

Mødet sluttede kl.: 10.40.
Næste møde afholdes 01.09.2014 kl. 8.00 på Stenløse Rådhus.

Referent: Per Veise

SENIORRÅDET I EGEDAL KOMMUNE
Ølstykke, den 11.08.2014.

Til Social- og Sundhedsudvalget/Byrådet.

Høringssvar vedr. Revidering af styrelsesvedtægt for Seniorrådet.

Acadrenr. 14/16026.

Seniorrådet har på sit møde d.d. drøftet ovennævnte sag og besluttede følgende:

Vedr. ændring i § 5 stk. 6: Taget til efterretning.
Vedr. ændring i § 5 stk. 8: Seniorrådet kan ikke gå ind for forslaget. Et fællesmøde har normalt en varighed
på en time. Det kan således næppe være tidsforbruget, der er afgørende for forslaget om reduktion fra 2
møder årligt til ét møde. Man kan frygte, at det er mangel på vilje eller lyst til at afholde 2 møder, der er
afgørende.
Seniorrådet ser altså gerne en fastholdelse af 2 årlige møder, ligesom hyppigheden af dialogen med SSUformanden på Seniorrådets møder gerne må intensiveres.
Desuden minder rådet om, at valgproceduren (§ 2 stk. 3) ønskes ændret, således at der fremover afholdes
”fremmødevalg” samtidigt med valg til Byrådet. Ønsket blev fremsat første gang på dialogmødet d. 08.05.

Med venlig hilsen
På Seniorrådets vegne

Per Veise
sekretær

