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1.- suppleant 

Afbud: Annie Havnsø Thomsen, Jørgen Storm, Per Veise, Lisa Riiser 
 

 

 ØVRIGE DELTAGERE: 
 Vicky Holst Rasmussen 

Tina Wils 
 Kun punkt 1 

Kun punkt 1 
Formand, Social- og Sundhedsudvalget 
Centerchef CSO 

 
 

Lisa Riiser 
 
Rikke Terslev Bengtson 

                
                  

Kun punkt 1 
 
Kun punkt 1 

Leder af plejeboliger, døgnpladser og 
kost 
Afdelingsleder, Den Sundhedsfaglige 
Myndighed 

     
 

 
 

1. Dialog med Vicky Holst Rasmussen, Tina Wils, Rikke Terslev Bengtson og Lisa Riiser 
Orientering om venteliste. Orientering om mængden af ansøgninger om plejehjemsplads, 
bevillinger og afslag. 
Orientering om politiefterlysning 03.08. af borger på et plejecenter. 
Orientering om/fremlæggelse af budget 2020 og overslagsårene. Er Seniorrådets ønsker for 
budgettet drøftet og medtaget i budgetforslaget? Sker der en ændring i budgetproceduren og 
høringsperioden? Fastholdes borgermødet om budget 2020 d. 05.09.? 
Er der nyt om Rapport fra NIRAS om brandsikkerhed? Opgradering af 16 boliger på Porsebakken 
til moderne multidetektorer i efteråret 2019. 
Seniorrådets Ansøgning af 11.03.2019 vedr. aktiviteter i Ølstykke Svømmehal - status? 
Vedr. Fritidsjob for unge – status. 
Temadag i Allerød 30.09. om sundhedsfaglig indsats. (Politisk/administrativ deltagelse?) 

Bilag:  
Ref.: Ventelistegarantien overholdes stadig af Egedal Kommune. Rikke orienterede om bevillinger og 

afslag på ansøgninger om plejehjemsplads fra 2014 – 2018. Taget til efterretning. 
På grund af at budgetprocessen rykkes med ca. 3 uger blev det aftalt, at der holdes ekstraordinært 
Seniorrådsmøde mandag den 23.09.2019 kl.: 08:00-10:00 med et punkt på dagsordenen: Forslag 
til budget 2020 + overslagsår for ældreområdet. Administrationen gennemgår budgettet for ældre-
området. Rikke har reserveret mødelokale. Tina Guldfeldt kontaktes for det øvrige af Bjarne 
Tirsdag den 24.09.2019 borgermøde om budget 2020 på Egedal Rådhus. 
Afventer rapport fra NIRAS. Opgradering af 15 boliger på Porsebakken nært forestående. 
Seniorrådet udtrykker stor utilfredshed med, at ansøgningen fra den 11.03.2019 endnu ikke er 
behandlet og besvaret fra de politiske udvalg. Det anses som respektløst. 
Plejecenter Egeparken påtænker at starte op på fritidsjob for unge i en forsøgsperiode. 
Tilmelding til Bjarne Larsen vedr. TEMADA den 30.09.2019 i Allerød 

 

 

2. Godkendelse af dagsorden 
Bilag: Dagsorden udsendt 05.08.2019. 
Ref.: Godkendt 
 

 

 
 

 
 



3. Godkendelse af referat af møde nr. 6/2019 
Bilag: Referat udsendt 06.06.2019. 
Ref.: Godkendt 
 

 

4. Orientering fra formanden og evt. andre medlemmer 
Henvendelse fra borger vedr. ”Trivsel for kommunens ældre borgere” – årlig skovtur. 
Ansøgning om aktiviteter i Ølstykke Svømmehal – orientering om evt. møde mellem SR og 
afdelingsleder Peter Høybye. 
Borgerhenvendelse vedr. Ganløse Friluftsbad 
Evaluering af workshop om ensomhed 12.06. 

Bilag:  
Ref.: Taget til efterretning. Afventer respons fra Egedal Kommune af workshop om ensomhed den 

12.06.2019 
 

 

5. Hørings- og orienteringssager 
Orienteringssag: Årsregnskab 2018 for Hjælpemiddeldepotet I/S. 
Da Bestyrelsen for Hjælpemiddeldepotet I/S har godkendt årsregnskab 2018, skal der ske en 
orientering til bl.a. Seniorrådet. 
Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. 
 
Høringssag: Ændring af ansøgningsfrist for §18-midler samt revidering af principper for tildeling af 
midler til frivilligt socialt arbejde i Egedal Kommune. 
Efter sidste års uddeling af § 18 midler har der vist sig at være behov for en revidering af 
principperne for tildeling af midler. Desuden er der behov for en ændring af ansøgningsfristen. 
Administrationen indstiller, at såvel revideringen af principper som ændring i ansøgningsfrist 
godkendes. 

Bilag: Bilag til begge sager udsendes i forbindelse med udsendelse af dagsordenen. (Mail Per V) 
Ref.: Ad orienteringssag: Årsregnskab 2018 tages til efterretning med følgende bemærkninger: 

• at regnskabet for 2018 udviser et mindreforbrug (overskud) på kr. 1.227.896 i forhold til 
budgetlagt. Seniorrådet ser gerne, at dette overskud anvendes til yderligere bevillinger mv. 

Endvidere ønsker Seniorrådet at henlede opmærksomheden på revisionens protokollat, som 
påpeger områder, der bør rettes op på. Det forventer Seniorrådet vil blive gjort. Derudover har 
Seniorrådet noteret, at regnskabet ikke er underskrevet af bestyrelsen. 
Ad høringssag: Forslaget til ændring af ansøgningsfrist for §18 midler blev taget til efterretning; 
idet Seniorrådet dog igen i år fastholder, at vi ønsker, at det samlede generelle tilskud bevilges 
fuldt ud til det af staten fastsatte formål. 
Mængden af ansøgninger viser tydeligt, at behovet for at tildele flere midler i høj grad er til stede. 
Foreningernes ansøgningsfrist i år er urimelig kort i forhold til de tidligere år. 
De tekniske og administrative principper for tildeling af de begrænsede midler anser Seniorrådet 
kun for at være en form for retfærdiggørelse for tildelingen i henhold til den politiske beslutning. 

 

6. Budget for 2020 og overslagsårene. 
Mulige budgetønsker: 
Demenskoordinator, 2-årig ansættelse udløber ultimo 2019: Forlængelse ønskes. 
Værdighedsmilliarden fra pulje til bloktilskud. Bør indgå som teknisk korrektion. 
Videreføring af Spisevenneordningen 
Fritidsjob til unge (Horsens forsøget). 
Brandsikring 
Trivsel for kommunens ældre borgere, årlig skovtur 
Andet?? 
Drøftelse, evt. prioritering og evt. genoptagelse på septembermødet. 

Bilag:  
Ref.: Der henvises til udarbejdet skrivelse til pressemeddelelse og til Social- og Sundhedsudvalget 

vedrørende Seniorrådets bemærkninger og ønsker til det kommende budgetforslag 2020. 
 

 

7. Huskeuge i september, uge 38 2019 
Møde i arbejdsgruppen 07.08. Aktuel status 

Bilag:  
Ref.: Jørgen Lange gav status på Huskeugen i september. Programmet ses på midtersiderne i 

ViPensionister med den ændring, at der skal findes nyt lokale til foredraget om onsdagen den 
18.09.2029 – Gamle dage i Ledøje-Smørum. 

 



 

  
  
8. FN’s internationale ældredag 27.09.2019 

Aktuel status 
Bilag:  
Ref.: Per Husted gav status på FN’s Internationale ældredag. Alt er på plads. Annie Havnsø har også 

selve det fysiske arrangement i HEP-huset på plads. 
 

9. Orientering fra ViP’s Redaktion 
Udsendelse af Augustudgaven af bladet forventes at være afsluttet 10.08. 

Bilag:  
Ref.: Vi Pensionister (August-November 2019) er kommet. Igen et godt blad. Redaktionsmøde på 

torsdag den 15.09.2019- 
 

 

10. Orientering fra Regionsældreråd 
Bilag:  
Ref.: Intet nyt på grund af sommerferien. Nordgruppen holder møde den 10.09.2019. Egedal Seniorråd 

står for indlægget til mødet. 
 

 

11. Orientering fra Bruger- pårørenderåd 
Der har været afholdt møder i alle Bruger-pårørenderåd. 

Bilag: Ref. af møde i Egeparken 19.03. Mail Susanne 12.06. 
Ref. af møde i Demensområdet 28.05. Mail Hanne 13.06. 
Ref. af møde i Damgårdsparken 11.06. Mail Annie 17.06. 
Ref. af møde i Porsebakken 23.05. Mail Per H 19.06. 

Ref.: Taget til efterretning 
Ad Egeparken: Starter op på cykelprojektet. 

 
 

12. Kurser og Konferencer 
Invitation til Temadag i Allerød om sundhedsfaglig indsats d. 30.09.2019 
Hvem deltager? 
Invitation til Frokostmøde hos Faglige Seniorer i Hillerød 16.08. l. 11.00. Hvem deltager (max 3)? 

Bilag: Temadag: Mail Bjarne 26.06. Frokostmøde: Mail Bjarne16.07. 
Ref.: Følgende tilmelding til TEMADAG: Annie Havnsø, Hanne Blankensteiner, Kirsten Daugaard, 

Susanne Kongsaa, Jørgen Lange og Bjarne Larsen. Afventer tilmelding fra Jørgen Storm og Per 
Veise, samt evt. fra administrationen. Bjarne for samlet tilmelding. Kørsel aftales på næste møde. 
Ad frokostmøde: Kirsten Daugaard deltager og evt. Ole Lind Larsen. Der arbejdes med at lave en 
lokalafdeling af Faglige Seniorer i Egedal. 

 

13. Økonomi, SR-budget 2019 
Bilag: Formanden orienterer om aktuel status for SR’s økonomi 
Ref.: Bjarne Larsen orienterede om økonomien. Taget til efterretning. 

 

 

 
 Mødet sluttede kl.: 10:20 Referent:  Bjarne Larsen 
 

 
 
 
Næste ordinære møde afholdes 09.09.2019 på Rådhuset i mødelokale M1.14.  
 

HUSK: Ekstraordinært Seniorrådsmøde mandag den 23. september 2019 kl.: 08:00 – 10:00 
            Budgetforslag 2020 + overslagsår – gennemgang af budget på ældreområdet 


