Referat af møde nr. 5.
Mandag d. 02.05.2016 kl. 8.00.

Seniorrådet,
Egedal Kommune

Dok:/
Side 1 af 3.

Medlemmer/deltagere
Funktion:
Tid:
Mandag d. 02.05.2016 kl. 8.00.
Bjarne Larsen
Formand
Sted: Mødelokale M1.10 Egedal Rådhus
Jørgen Storm
Næstformand
Per Veise
Sekretær
Annie Havnsø Thomasen Kasserer
Alice Pedersen
Hanne Blankensteiner
Henning Christensen
Lisbeth Solgaard Hansen
Dato: Referat udsendt d. 03.05.2016.
Ole Lind Larsen
Jørgen Lange
Suppleant
Afbud: Bjarne Larsen, Jørgen Lange, Vicky Holst Rasmussen, Henning Christensen.
Per Veise deltog i punkt 1 - 5
Øvrige deltagere:
Vicky Holst Rasmussen
Erik Petersen
Kjeld Ebdrup
Rikke Terslev Bengtsson

1.

Bilag:
Ref.:

Kun pkt. 1
Kun pkt. 1
Del af pkt 1

Kun pkt. 1

Formand, Social- og Sundhedsudvalget
Centerchef, Center for Sundhed og Omsorg.
Centerchef, Borgerservice
Leder, Den tværfaglige Myndighed.

Dialog med Erik Petersen, Rikke Terslev Bengtsson og Kjeld Ebdrup.
Henvendelse vedr. klagesag - Seniorsvømning i Ganløse

Ingen drøftelse af den nævnte klagesag, idet SR mangler svar fra Erhvervs- og kulturudvalget på
henvendelse vedr. prioritering i forbindelse med udlån af kommunale lokaler og anlæg. Kjeld
Ebdrup tager sagen op med udvalgsformanden. Formanden inviteres evt. til SR-mødet i juni.
Drøftelse vedr. ændring af tid til hjælp inden for plejeområdet. Henvendelse af denne art
videresendes fremover til Rikke Terslev.
Orientering vedr. Værdighedspolitik/fordeling af midler, budget 2016/17, plejehjemsudbygningen
samt ventelisten til plejehjem.
Orientering om brugen af Stenløse kulturhus.

2.
Bilag:
Ref.:

Godkendelse af dagsorden.
Dagsorden udsendt 22.04./29.04.2016.
Dagsordenen blev godkendt.

3.
Bilag:
Ref.:

Godkendelse af referat af møde nr. 4.
Referat udsendt via mail 11.04.2016.
Referatet blev godkendt.

4.

Orientering fra formanden og evt. andre medlemmer.
1. Invitation til indvielse af Egeparken
2. Orientering: CSO fremlægger ydelsesbeskrivelser for forebyggende og
sundhedsfremmende tillbud og uanmeldt tilsyn i plejecentre samt uddannelsestilbud – udsat
til næste møde

Bilag:
Ref.:

Ad 1: Mail fra Camilla Baumbach 28.04.
Ad 1: SR deltager med 5-6 medlemmer. Jørgen S. tilmelder.
Ad 2: Taget til efterretning.
Invitation til ”Sundere sammen” 19.05. kl. 10.00. Forebyggelsesvejledere inviteres til SR møde i
august for at orientere om arbejdet. Bjarne inviterer.
Møde 19.05. kl. 18.30 arrangeret af FOA, ”Mød dine politikere”. Et SR-medlem deltager
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5.

Bilag:

Høringssager.
1. Høring vedr. omlægning af busruter.
2. Høring vedr. ”Værdighedsmilliarden”.
Ad 1: Mail udsendt af Bjarne 19.04.
Ad 2: Sagsakter vedhæftet mail.

Ref.:

Ad 1: Vedr. ruterne 159 og 144: Det vil få meget ubehagelige konsekvenser for Porsebakken, hvis
rute 159 nedlægges og erstattes af ’skolebussen’ og rute 144. Muligheden for, at pårørende kan
besøge deres slægtninge på Porsebakken, bliver drastisk forringet. Den planlagte skolebusrute fra
Veksø til Måløv har ingen afgange midt på dagen eller om aftenen, og alternativet rute 144, har
mere end dobbelt så lang gåafstand fra busstoppested til Plejecenter – mange pårørende er
gangbesværede og uden kørekort. En kørsel hver time i begge retninger i dagtimerne er et absolut
minimum.
Vedr. de øvrige ruteomlægninger har SR ingen bemærkninger.
Ad 2: Forslaget til indsatser under Værdighedsmilliarden er opbygget på en god måde og er logisk
bundet op på hovedpunkterne i Kommunens Værdighedspolitik. Seniorrådet ser med glæde, at
området opprioriteres med hensyn til personale, ligesom det er meget positivt, at der oprettes
akutplads for demente borgere.
Seniorrådet kan tilslutte sig forslaget.

6.

Demensuge i september, uge 38.
Orientering fra arbejdsgruppen, Alice og Jørgen L.

Bilag:
Ref.:

Mail Bjarne 31.03.
Alice orienterede om arbejdsgruppens foreløbige drøftelser og planlægning. Referat af seneste
møde udsendes af Jørgen L., så snart det er udarbejdet. Det forventes, at ugen vil blive præget af
mange gode tiltag, som vil blive annonceret i den lokale presse m.v.
Alice gjorde opmærksom på de 3 aktivitetskataloger (Ledøje-Smørum, Stenløse, Ølstykke).
Kataloget kan ses på Kommunens hjemmeside.

7.

FN’s internationale ældredag d. 30.09.2016.
Valg af oplægsholdere.

Bilag:
Ref.:

Jørgen nævnte journalist m.m., Erik Lindsø, som mulig oplægsholder. SR afventer mulige forslag til
emner efter Danske Ældreråds årsmøde.

8.

Orientering fra ViP’s redaktion.

Bilag:
Ref.:

Der er rigeligt med stof til augustnummeret. Bladet skrider planmæssigt frem.

9.

Bilag:
Ref.:

10.
Bilag:
Ref.:

Orientering fra Regionsældreråd.
Annie og Jørgen orienterer fra seneste møde

Mødet i Region Nordsjælland blev aflyst pga sygdom. I Region Hovedstaden indføres et kontingent
på kr. 500,-.
Orientering fra Bruger- pårørenderåd.
Ny leder på Damgårdsparken.
Solkrogen: Hanne deltager i møde d. 25. maj i stedet for Annie, og som følge deraf tager Jørgen S.
byrådsmødet samme aften i stedet for Hanne.
Porsebakken: Næste møde 23. maj.

Egeparken: Første møde afholdes 24. maj. Per deltager.
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11.
Bilag:
Ref.:
12.
Bilag:
Ref.:

Konferencer og kurser.

Faglig demonstration i Stenløse Centret den 12. maj kl. 17.00: Nej til besparelser og
omprioriteringsforslag. Orientering v. Alice. Evt. deltagelse som privatperson
Økonomi.
Kassereren orienterer om aktuel status for SR’s økonomi.
Annie orienterede.

Mødet sluttede kl.: 9.45
Næste møde afholdes 06.06.2016 kl. 8.00 på Egedal Rådhus.

Referenter: Per Veise/Lisbeth Solgaard

SENIORRÅDET I EGEDAL KOMMUNE
Egedal den 3.maj 2016.

Til Social- og Sundhedsudvalget/Byrådet.

Høringssvar vedr. Anvendelse af midler til understøttelse af Værdighedspolitikken.
J.nr. 00.01.00 16/4958.

Seniorrådet har på sit møde d. 2. maj 2016 drøftet ovennævnte sag.

Seniorrådet besluttede:
Forslaget til indsatser under Værdighedsmilliarden er opbygget på en god måde og er logisk bundet op på
hovedpunkterne i Kommunens Værdighedspolitik. Seniorrådet ser med glæde, at området opprioriteres
med hensyn til personale, ligesom det er meget positivt, at der oprettes akutplads for demente borgere.
Seniorrådet kan tilslutte sig forslaget.

Med venlig hilsen
På Seniorrådets vegne

Per Veise
sekretær

SENIORRÅDET I EGEDAL KOMMUNE
Egedal den 3. maj 2016.

Til Byrådet.

Høringssvar til Forslag vedr. omlægning af busruter.

Seniorrådet har på sit møde d. 2. maj 2016 drøftet ovennævnte sag.

Seniorrådet besluttede:
Vedr. ruterne 159 og 144: Det vil få meget ubehagelige konsekvenser for Porsebakken, hvis rute 159
nedlægges og erstattes af ’skolebussen’ og rute 144. Muligheden for, at pårørende kan besøge deres
slægtninge på Porsebakken, bliver drastisk forringet. Den planlagte skolebusrute fra Veksø til Måløv har
ingen afgange midt på dagen eller om aftenen, og alternativet rute 144, har mere end dobbelt så lang
gåafstand fra busstoppested til Plejecenter – mange pårørende er gangbesværede og uden kørekort. En
kørsel hver time i begge retninger i dagtimerne er et absolut minimum.
Vedr. de øvrige ruteomlægninger har Seniorrådet ingen bemærkninger.

Med venlig hilsen
På Seniorrådets vegne

Per Veise
sekretær

