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  Medlemmer/deltagere Funktion: 

Tid: Torsdag 05.11.2015 kl. 8.00. Bjarne Larsen Formand 

Sted: Mødelokale M1.15 Egedal Rådhus Jørgen Storm Næstformand 
 Per Veise Sekretær 

Revideret dagsorden udsendt den 29.10.2015 Annie Havnsø Thomasen Kasserer 

Tillæg: Høringssag 5.2 Alice Pedersen  

  Hanne Blankensteiner  

 Henning Christensen  

 Lisbeth Solgaard Hansen  

Dato: Dagsorden udsendt d. 28.10.2015 Ole Lind Larsen  

   Jørgen Lange Suppleant 

Afbud: Per Veise,                                               Fraværende: Vicki Holst Rasmussen 
 

 Øvrige deltagere: 
 Vicky Holst Rasmussen Pkt..1 & 2 Formand, Social- og Sundhedsudvalget 
 Erik Petersen Pkt. 2 – kl. 09:00 Centerchef, Center for Sundhed og Omsorg. 
 Kjeld Ebdrup deltager ikke 

Rikke Terslev Bengtson 
For INFO 
Pkt. 1. 

Centerchef, Borgerservice 
Den Tværfaglige Myndighed, Borgerservice 

     
  

1. Orientering om arbejdet med (ændring af) kvalitetsstandarder – kl. 8 til kl. 9 
Ved Rikke Terslev Bengtson  

Bilag:  
Ref.: 
 

Vi fik en grundig orientering om kvalitetsstandardernes indhold og målet med dem.  Det blev aftalt 
at Rikke også kommer til Seniorrådets møde den 30. november kl 9.00 for at give et overblik over 
de ændringer i kvalitetsstandarderne, der træder i kraft den 1. januar 2016. 
 

2. Dialog med Erik Petersen – fra kl. 9. 
Opfølgning fra sidste møde d. 01.10.2015 
Erik: Konsekvensen af, at ventetid på træning øges fra 10 til 30 dage 
Kjeld: Tilkøb og frit-valg af leverandør. Priser på bl.a. rengøringsmidler og toiletartikler. 
Vicky: Adgang til Egedal Rådhus i tidsrummet fra kl. 07:30 til kl. 08:00 

Bilag:  
Ref.: Erik orienterede.  Keld og Vicky deltog ikke 

. 
Træningsventetiden på 10-30 dage gælder den almindelige rehabilitering, der iværksættes gennem 
vores egen visitation. Den hospitalsforeskrevne genoptræning vil blive gennemført iht 
sundhedsloven og sættes i værk indenfor 10 dage.   
Det nye aktivitetscenter på Damgårdsparken er blevet skåret med kr 1 mio, så visitationen er stram 
i forhold til det, der var planen.  På længere sigt er det håbet, at frivillige kan få adgang til at bruge 
faciliteterne, når de er ledige. 
 
Vi venter på en løsning mht adgang til rådhuset før kl 8.00. 
 

 

3. Godkendelse af dagsorden. 
Bilag: Dagsorden udsendt via mail 28.10.2015. 
Ref.: Alice deltager i mødet.  Vicky er fraværende. 

Underpunkterne til pkt 6 skal rettes til 6.1 og 6.2 
Dagsordenen var ikke lagt ud på kommunens hjemmeside. 
 

 

4. Godkendelse af referat af møde nr. 11. 
Bilag: Referat udsendt via mail 01.10.2015. 
Ref.: Godkendt. 

 
 



 

5. Orientering fra formanden og evt. andre medlemmer. 
Ændring: Dialogmødet med SSU og Seniorrådet den 09.11.2015 kl. 17:00 – 18:30 Sted: Egedal 
Rådhus, M1.2. Samme dag kl. 16:00 indvielse af Aktivitetscentret på Damgårdsparken i Stenløse. 
Orientering om besøg fra den franske Ambassade i Paris/fransk delegation 30 personer d. 08.10. 
Dagsorden til dialogmødet mellem SSU og Seniorrådet, evt. drøftelse mv. 
Henning har været til møde i Grønt Råd – orientering. 
Hanne vedr. opstarten i Tilgængelighedsudvalget – orientering. 
 

Bilag: Dagsorden til dialogmødet med SSU, modtaget den 20.10.2015 fra Erik Petersen. 
 

Ref.: Bjarne fortalte om mødet med franskmændende, som havde udvist meget stor interesse for 
Seniorrådets virke og efterfølgende havde stillet nye spørgsmål gennem ambassaden. 
Bjarne fremlægger pkt 6 i dagsordenen på dialogmødet den 9. november.  Der var usikkerhed om, 
hvorvidt beløbet afsat til fremmødevalg til Seniorrådet stadig fandtes i budgettet. 
Henning fortalte, at Willy Eliassen uanmeldt havde deltaget i mødet i Grønt Råd og talt om Farum 
Naturpark til gene for den egentlige dagsorden. 
Hanne fortalte om Tilgængelighedsudvalget og de problemer, som man oplevede dér.  
Spørgsmålet om teleslynger i Sundhedscenteret og manglende skiltning var blevet drøftet.  Hanne 
fik forelagt problemet for Erik Petersen, inden han forlod mødet, og Erik lovede at ville se på sagen. 
 
Jørgen orienterede om sin kontakt med Shasmina Geinor, processkonsulent.  Shasmina var 
interesseret i at høre om Seniorrådets indstillling til frivilligheden og ønskede vores hjælp til at 
bygge bro imellem de forskellige foreninger inden for frivillighedsområdet med relation til 
ensomhedsproblematikken. 
 
Alice orienterede som aftalt om litteratur vedrørende demens og alzheimer.  Det bedste sted at 
finde information herom er på nettet på Nationalt Videnscenter for Demens’ hjemmeside. 
 
Bjarne havde fået en henvendelse fra Danske Seniorer om et debatmøde med Ældreminister 
Sophie Løhde på Skovgården i Værløse primo januar 2016 (dato endnu ikke fastlagt).  Ville 
Seniorrådet stå som medindbydere til mødet? (ingen forpligtelser, ingen udgifter).   
Ja, det ville vi gerne. 
 
Per har videresendt orientering om ’Afsnit 1’ til alle. 

 

6. Høringssager. 
6.1. Høring af serviceniveau for visiteret kørsel. Fra Center fra Administrativ Service 
Bjarne Larsen erklærer sig inhabil i behandlingen af denne høringssag. 
6.2. Høring af besøgsrestriktioner på plejecentre og i botilbud - beslutning 

Bilag: Til 6.1 udsendt af Bjarne den 16. oktober 2015 per mail, den 19. oktober 2015 per mail og svarmail 
d. 20. oktober 2015 på opklarende spørgsmål. 
Til 6.2 udsendt af Erik Petersen den 29.10.2015 

 
Ref.: 

 
6.1: Bjarne forlod mødet under drøftelsen af ’Serviceniveau for visiteret kørsel’.   
Vi havde en livlig drøftelse af det fremsendte materiale, som vi havde modtaget 2 dage inden 
dagens møde.  Vi havde ikke fået nogen orientering om den foreslåede ordnings serviceniveau i 
sammenligning med det nuværende niveau, hvilket vi alle følte var en stor mangel.  Ydermere 
vakte det stor harme, at der i forvaltningens oplæg til politikerne stod: ’Rådenes kommentarer giver 
ikke anledning til ændring af administrationens anbefalinger’.  Dette er skrevet inden 
Seniorrådets høringssvar er givet!   
Seniorrådet kan gå ind for ændringen under forudsætning af, at den ikke medfører væsentlige 
forringelser af det nuværende serviceniveau. 
 
6.2: Efter drøftelse blev Bjarnes oplæg til høringssvar vedtaget. 

 

 

7. Evaluering af FN’s internationale ældredag d. 02.10.2015. 
Evaluering af FN-dagen i HEP-huset, bl.a. afholdte omkostninger. 
Er der noget, vi kan gøre bedre til næste år? 

Bilag:  
Ref.: Almindelig tilfredshed med arrangementet.  Ros fra flere sider. 

Enkelte efterlyste, at formanden var mere synlig og til rådighed for dialog med deltagerne. 
Udgifterne ligger på niveau med udgifterne til arrangementet i 2013. 



 

 

8. Orientering fra ViP’s redaktion. 
Husk: Drøftelse vedr. budgetomtale i decemberudgaven. 

Bilag:  
Ref.: Bladet kører godt.  Vi har masser af stof og har måttet udskyde et par planlagte indlæg på grund af 

pladsmangel.  Problemet med de dårlige farver har været drøftet og håbet er, at farverne bliver 
bedre fremover.  Per har skrevet et selvstændigt indlæg om det ny budget. 

 

9. Orientering fra Regionsældreråd. 
Bilag:  
Ref.: Hovedstadens møde er udsat fra 3. til 10. december.  Annie melder afbud, Jørgen S deltager. 

Nordgruppens møde afholdes den 17. november.   Annie melder afbud, Alice deltager. 
 
 

10. Orientering fra Bruger- pårørenderåd. 
Bilag:  
Ref.: Annie går til møde på Damgårdsparken i dag (5. november om eftermiddagen).  Solkrogen havde 

møde den 4. november (uden SR deltagelse). 
Porsebakken havde åbent møde den 2. november med stort fremmøde af borgere og pårørende 
samt med deltagelse af Britt Rosendahl.  De nye budgetbesparelser betyder, at Porsebakken 
mister 3 medarbejdere (ud af ca 48). Porseklubben opløser desværre sig selv.   Mødereferat vil 
blive fremsendt, når det foreligger. 

 

 

11. Konferencer og kurser. 
Danske Ældreråd afholder konference ”Etik som grundstenen i fremtidens demenspleje” d. 
16.11.2015 i Vingstedcentret. Pris for deltagelse kr. 1.050,-. Jørgen Lange deltager. 
Orientering fra temadag: ”Synlighed og medier” d. 5.10.2015 i Allerød. Annie, Allice, Jørgen L og 
Bjarne deltog. 

Bilag:  
Ref.: Det blev slået fast, at der rejseudgifter godtgøres efter bilag (indenfor diætniveau). 

På temadagen i Allerød var der meget velkendt stof.  Der er stor forskel på, hvorledes de enkelte 
seniorråd griber kontakten til medierne og ’synligheden’ an. 

 

12. Økonomi. 
Kassereren orienterer om aktuel status for SR’s økonomi; - den resterende del af året med den til 
rådighed af økonomiske midler; - herunder eventuel julemøde mv. 

Bilag:  
Ref.: Bjarne udfærdiger nye KM-afregningsskemaer og rundsender. 

Annie beder om, at vi fremsender kvartalsafregningsskemaet så snart som det er muligt efter sidste 
kørsel.  
Der er midler tilbage i kassebeholdningen til at dække resten af årets udgifter. 

 

  
13. Eventuelt 
Ref: Bisiddermøde – onsdag den 25. november 2015 

Tilmeldingslisten vedhæftet. Der er plads til flere deltagere – i alt ca. 12-15 deltagere. 
Bjarne foretager samlet tilmelding. 
 
Jørgen L finder et sted at afrunde årets seniorrådsmøder.  Dato: 30. november om eftermiddagen.   
Tid og sted meddeles inden mødet. 
 

 

 
 Mødet sluttede kl.: 12.00 Referent:   Lisbeth Solgaard 
 

 
Ekstraordinært møde torsdag den 12.11.2015 kl. 9.00 på Egedal Rådhus 
 
Næste møde afholdes mandag 30.11.2015 kl. 8.00 på Egedal Rådhus. 
  



 
  



 


