Seniorrådet
referat
Møde den 26. november 2018 kl. 9.00
Sted: Mødelokale Talsi (østfløjen, 1. sal)

Indkaldte:
Afbud:
Fraværende:
Gæster:
Referent:

Bjarne Knudsen (BK), Erik Busch (EB), Flemming Hein Andersen (FHA), Inge Lindstrøm (IL),
John Bach (JB), Kirsten Eriksen (KE), Ove Kongsløv (OK), Per Nilsson (PN) og Søren Brandis (SB)

Britt Bergstedt (BB)
Marianne Madsen (MM)

Formøde
a.
i B1 Borgerservice

FHA, MM og EB mødes kl. 8.40-8.55.

9.00
b. – 10.00 Besøg af centerchef Britt
Bergstedt

Orientering og drøftelse af aktuelle sager samt besvarelse af
Seniorrådets spørgsmål.
Orientering:
-Ældrecenter Hvissinge og Dalvangen er ramt af Roskilde
syge, derfor er dagcentre og cafeer lukket i uge 48, måske
længere.
- Der tages første spadestik på Rehabiliteringshuset
Digevang tirsdag den 18. december 2018 kl. 14.00-15.00. BB
sender invitation til Seniorrådet.
Spørgsmål til BB:
- Folder om ældreboliger. Seniorrådet foreslog at
plantegninger ligges på hjemmeside. BB følger op på det.
- Omsorgssystemet CURA.
- Egenbetaling for ophold på Midlertidige Pladser
- Demens. Der starter en proces omkring demensstrategi til
foråret.
- Sygeplejeklinikken. PÅ sidste SSSU møde blev
sygeplejeklinikken evalueret, BB sender rapport til
Seniorrådet.
- Personalesituationen. Der er ansat leder i de forskellige
ledige stillinger.
- Der blev spurgt til en ny organisationsplan. BB sender den
eller medbringer den på næste Seniorrådsmøde.
-Status på Akutfunktionen. Kommer på SSSU møde i
december, BB opfordrede Seniorrådet til at læse om
Akutfunktionen i referatet.

1. Godkendelse af dagsorden

Indstilling: Nærværende dagsorden godkendes.
Beslutning: Godkendt.
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2. Godkendelse og underskrift af referat
fra tidligere seniorrådsmøde

Godkendelse af referat fra 29. oktober 2018.
Indstilling til beslutning: Referat tages til efterretning og
underskrives.
Beslutning: Godkendt.

3. Meddelelser fra formanden

Indstilling til beslutning: Der er købt en reserve PC til
Seniorrådet, som opbevares hos EB. Formandens øvrige
meddelelser tages til efterretning.
Beslutning: Godkendt.

4. Referater fra møder i
Kommunalbestyrelse, Økonomiudvalg,
Kultur- og Fritidsudvalg, SocialSundheds- og Seniorudvalg, Miljø-,
Teknik- og Ejendomsudvalg og Vækst og
Byudviklingsudvalg.

Kommunalbestyrelse: 14. november 2018
Økonomiudvalg: 6. november 2018
Kultur- og Fritidsudvalg: 20. november 2018
Social-, Sundhed- og Seniorudvalg: 22. november 2018
Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalg: 22. november 2018
Vækst- og Byudviklingsudvalg: 21. november 2018
Indstilling: Referaterne tages til efterretning.
Beslutning: Godkendt.

5. Meddelelser fra medlemmer.

Ingen meddelelser.

6. Meddelelser fra udvalg:
a. Omsorgsudvalget

Kort referat fra møde 5. november. Nyt møde 23/1-19.

b. Byudvalget

Kort meddelelse fra SB.
Drøftelse af udvalgene under Seniorrådets beføjelser. MM
præciserede, at i flg. Seniorrådets forretningsorden har ingen
udvalg beføjelse til at sende sager og forslag på Seniorrådets
vegne, til kommunes fagudvalg fx Miljø-, Teknik- og
Ejendomsudvalget uden at disse har været behandlet i
Seniorrådet. Byudvalget udarbejder og fremsender
dagsordenforslag til kommende møde om sager, som
Seniorrådet skal drøfte.

c. Informationsudvalget

Kort referat fra møde i redaktionen 5. november (FHA).
Forslag om ændring af layout og annoncer (dagsordenpunkt
13).

d. Økonomiudvalget

Næste møde aftales.

e. Regionsældrerådet

Kort referat fra møde 7. november (EB).

f.

Der er møde:
Ældrecenter Dalvangen 5/12, KE deltager.
Ældrecenter Sydvestvej 10/12kl. 14.30. JB kan ikke deltage,
heller ikke Suppleant KE. IL deltager, JB sender dagsorden til
IL.

Bruger- og Pårørenderåd
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g. Vestegnstræf

Evaluering fra 19. november (se dagsordenpunkt 11)

h. Danske Ældreråd

Kort referat fra konference, Vingstedcentret, Vejle 15.
november (KE).
Konference, Middelfart arrangeret af Sundhedsstyrelsen 29.
november (KE, og EB).

7. Høringssager:
Udkast til Glostrup Kommunes
Tilsynspolitik 2019

Senere tilkomne høringssager.

Beskrivelse: Kommunalbestyrelsen skal vedtage ny
tilsynspolitik 2019. Kommunen har besluttet at fortsætte med
et eksternt tilsyn fremover. Politikken skal indeholde
kommunens procedurer for udførelsen af og opfølgning på
disse tilsyn. Mindst en gang årligt skal kommunalbestyrelsen
følge op på tilsynspolitikken og foretage de nødvendige
justeringer.
Indstilling: Omsorgsudvalget har gennemgået forslaget og
udarbejdet udkast til høringssvar. Udkastet udsendes med
dagsordenen. Udkastet drøftes og godkendes.
Beslutning: Godkendt.

Ingen sager.

8. Vaccinationer 2018

Beskrivelse: Seniorrådet arrangerer Vaccinationer i
samarbejde med Lægernes Vaccinations Service. Der har
været henvendelse fra Glostrup Apotek om samarbejde. Her
vurderer man i øjeblikket de muligheder, der er.
Indstilling: Endelig evaluering af årets vaccination. Eventuelt
nyt samarbejde afventer.
Beslutning: Der er blevet vaccineret 550 borgere. MM tjekker
at pengene indsættes på Seniorrådet konto. Seniorrådet ar
blevet kontaktet af Apoteket med henblik på samarbejde med
Seniorrådet omkring vaccinationer. EB har talt med
Apoteket. Apoteket vurderer om et kommende samarbejde
kan blive aktuelt ud fra Seniorrådet betingelser.
Seniorrådet ser en del fordele ved at samarbejde med Danske
Lægers Vaccination Service (DLVS)fx Fællesannoncering med
omegnskommunerne og at der sendes et blev personlig til
borgerne. Seniorrådet fortsætter samarbejdet DLVS.

9. Vestegnstræf i Glostrup

Beskrivelse: To gange om året holder senior-/ældreråd på
Vestegnen møde på skift i de forskellige kommuner, og her til
efteråret var turen kommet til Glostrup, hvor Seniorrådet
stod for arrangementet. Arrangementet blev afholdt 19.
november.
Indstilling: Evaluering.
Beslutning: Det var et rigtig godt arrangement, der er
kommet en del positive tilbagemeldinger. Alt fungerer på nær
mikrofon i Fritidscentret. Ros til FHA for et godt referat. Der
er taget en del billeder på dagen. MM sender Glostrup
Kommunes retningslinjer for brug af billeder og videoer til
Seniorrådet.
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10. Besøg i seniorforeninger og
seniorklubber mfl.

Beskrivelse: Mange fra Seniorrådets målgruppe er
medlemmer af forskellige seniorforeninger og seniorklubber
(f.eks. beboerklubber). Seniorrådet har sendt tilbud til dem
om muligheden for besøg. Der er i øjeblikket fem foreninger
der har ønsket besøg, hvor fire er afholdt. Den 17. februar
2019 deltager BK, EB og JB i Høreforeningen, Glostrup
Indstilling: Kort referat fra de to sidste møder (EB).
Beslutning: Positive møder med stor spørgelyst fra deltagere.

11. Revision af udvalgenes kommissorier

Beskrivelse: Teksten i kommissoriet tilpasses, så den også
dækker udvalgets arbejdsområde udover trafik.
Indstilling: Byudvalget har udarbejdet udkast til kommissorie.
Udkastet udsendes med dagsordenen. Udkastet drøftes og
godkendes.
Beslutning: Opdateret kommissorium med diverse ændringer,
sendes til Seniorrådets medlemmer. Bemærkninger skal
sendes til MM indenfor fem dage, herefter er det godkendt
via på e-mail.

Revision af kommissorium for
Byudvalget.

12. Revision af Forretningsordenen

Beskrivelse: Navnene på 2 udvalg er ændret til
Økonomiudvalget og Byudvalget. Dette er rettet i
Forretningsordenen.
Indstilling: Reviderede navne i Forretningsorden godkendes.
Beslutning: Godkendt.

13. Ny layout m.m. omkring ”Egen”

Beskrivelse: Der er holdt møde med det valgte trykcenter, og
der er udarbejdet et forslag til nyt layout på ”Egen”, der bliver
aktuelt ved udgivelsen i marts 2019. Det foreslås, at FHA
allerede nu undersøger mulighederne for annoncer hos
nuværende og kommende annoncører.
Indstilling: Nyt layout diskuteres og godkendes.
Prisniveau for annoncer fremover diskuteres og godkendes.
Beslutning: Layout og priser godkendt. Bladet må ikke veje
over 100 g i forhold til udsendelsespris. Det undersøges pt.
hos jurister og kommunes ansvarlige for DGPR om der skal
være en databehandleraftale eller en fortrolighedserklæring
til distributionsfirma. Sigrid fra CKB overtager sag, da MM
stopper.

14. Seniorrådets beretning 2018

Beskrivelse: Seniorrådet skal hvert år udarbejde en beretning
til Kommunalbestyrelsen for hele året. Beretningen skrives af
formanden.
Indstilling: Forslag til beretning for 2018 udsendes med
dagsordenen. Forslaget drøftes og godkendes.
Beslutning: Tages op igen på kommende møde med diverse
ændringer. Beretningen skal i flg. Seniorrådet vedtægter
offentliggøres på kommunes hjemmeside. Det undersøges at
få den gjort ’Beretning tilgængelig’ på hjemmeside.

15. Seniorrådets julefrokost

Beskrivelse: Seniorrådet holder julefrokost i forlængelse af
seniorrådsmødet den 17. december. BK og FHA er tovholdere.
Arrangementet afholdes i Aktivitetscentret.
Indstilling: Der vælges snarest smørrebrød fra bestillingsliste
sendt fra FHA.
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Beslutning: EB sender invitation til den nye sekretær Lizette
Brønnum. Seniorrådet har modtaget to flasker rødvin, der
udloddes ved julefrokost. KE står for udlodning og
mandelgave.
16. Fremtidige møder

Der henvises til internt bilag 1.
Beslutning: Taget til efterretning.

17. Budgetopfølgning

Budgetopfølgning for perioden januar til oktober 2018, er
sendt til rådets medlemmer.
Indstilling: Tages til efterretning.
Beslutning: MM oplyste, at der er betalt for de fire pC, Office
2016 programmer og et Windows 10. Regninger i forbindelse
med Bladet Egen september udgave er betalt.

18. Udleveret på mødet/tilsendt:

- Høringssvar udkast til Tilsynspolitik 2019
- Udkast til kommissorium for Byudvalget
- Udkast til Seniorrådets Beretning 2018
- Forretningsorden for Seniorrådet i Glostrup Kommune
(revideret)
- Budgetopfølgning for perioden januar til oktober 2018
-Seniorbladet nr. 6 november 2018
-Seniorrådets informationsfolder, opdateret.
- Byudvalget fremlægger sager, som Seniorrådet skal drøfte.
- Seniorrådets beretning

19. Forslag til næste mødes dagsorden
20. Evt.

-Forslag til næste og kommende års aktiviteter v/ EB
Sundkost
Seniorsamtaler- 75 års fødselsdagsfest
Gigt temadag
Demens, herunder demensstrategi
Deltage i kommunens skovtur
Kulturnat
Besøge seniorklubber og seniorforeninger m.fl.
Forebyggende temadage v/KE.
- Nyhedsbreve fra Seniorrådet v/ FHA
- MM orienterede om at Seniorrådet nye sekretær bliver
Lizette Brønnum fra Center for HR og Politik.
-
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