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1.
Beslutning

Godkendelse af referat fra 4. januar 2018
Godkendt med bemærkninger til sidste referat.

2.

Meddelelser fra formand og næstformand
 Pressemeddelelse om klippekort til Ældre
 Møde med borgmester om Ældrerådets funktion herunder at der fra
borgmesterens side er opfordret til at frivillige arrangerer
pensionistudflugten.
 Jørgen Johansen har kvitteret for opmærksomheden i forbindelse med sin
reception.
1. Der er sendt en pressemeddelelse ud i Allerød Nyt vedrørende klippekortsordningen.
Ældrerådet kvitterer for pressemeddelelsen.
2. Formand Kjel Bording har afholdt møde med borgmesteren onsdag den 17. januar med
deltagelse af direktør Morten Bøgelund Andersen. Det blev aftalt, at byrådet fremsender en
opfordring til at arrangere skovtursudflugten blandt frivillige fra rådet. Der er givet tilsagn
om at skovturen igen i år gennemføres.
3. Til efterretning.

Beslutning

3.

Fastlæggelse af Ældrerådets mødeplan i 2018
Med henvisning til den fastsatte mødeplan i SVBU forelægges mødedatoerne til
drøftelse ift. beslutning i Ældrerådet om hvornår møderne i rådet afholdes. Der kan
umiddelbart herefter bookes mødelokaler mv.










SVBU 27. februar
SVBU 3. april – (note påske afklaring)
SVBU 30. april
SVBU 29. maj
SVBU 26. juni
SVBU 28. august
SVBU 25. september.
SVBU 30. oktober.
SVBU 20. november.
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Beslutning

Ældrerådet har besluttet at møderne som udgangspunkt holdes om mandagen forud for
SVBUs møder kl. 8.30 – 11.00. Til SVBUs møde den 27. februar 2018 afholdes
Ældrerådsmødet den 23. februar kl. 11.00 -14.00. Til SVBUs den 3. april 2018 afholdes
Ældrerådsmødet den 23. marts kl. 8.30 – 11.00. Til SVBUs møde den 30. april afholdes
Ældrerådsmødet den 26. april kl. 8.30 - 11.00. Efterfølgende Ældrerådsmøder er planlagt
til den 28. maj kl. 8.30 – 11.00, 25. juni kl. 8.30 – 11.00, 27. august kl. 8.30 – 11.00, 24.
september kl. 8.30 – 11.00, 29. oktober kl. 8.30 – 11.00 og den 19. november kl. 8.30 –
11.00

4.

Ældrerådets forretningsorden – status fra gruppen vedrørende gennemgang af
forretningsorden og evt. behandling på rådets møde.
Udvalget arbejder på forretningsorden

Beslutning

5.

Ældrerådets vedtægterne – status fra gruppen vedrørende gennemgang af forslag til
vedtægter og evt. behandling på rådets møde.

Beslutning

Udvalget arbejder på vedtægterne

6.

Sager til høring fra udvalg

Beslutning

SVBU 23. januar 2018.
 Pårørenderåd på plejecenter
 Midler til forebyggelse 2018
 Låsesystem i hjemmeplejen
Pkt. 7 – Pårørenderåd på plejecenter
Ældrerådet anerkender initiativet med oprettelsen af et nyt pårørenderåd, men finder rent
umiddelbart at rådet skal hedde et beboer- og pårørenderåd. Ældrerådet er meget tilfreds
med tildelingen af to pladser i det nye råd og vil efterfølgende udpege to medlemmer hertil.
Pkt. 8 - Forebyggelsesmidler 2018
Ældreråd tager fordelingsnøglen til forebyggelsesindsatsen til efterretning.
Pkt. 9 - Låsesystem i hjemmeplejen
Ældrerådet bifalder forslaget om anskaffelse af et nyt digitalt låsesystem til Hjemmeplejen,
da det blandt andet vil betyde større tryghed for borgerne ved ikke af have en synlig
nøglekasse placeret ved indgangen til de berørte boliger, ligesom der i høj grad også er
fordele for Hjemmeplejens personale med et digitalt system, der ikke er baseret på nøgler.

Ældrerådet tager ikke stilling til givne besparelser, men finder det fordelagtigt, hvis
et nyt tryghedsskabende system kan kombineres med en rationel arbejdsgang og
dermed eventuelle besparelser.

7.

Sager til orientering fra udvalg

Beslutning

SVBU 23. januar 2018.
 Udmøntning af ekstra midler til plejecentre jf. byrådsbeslutning 21. dec. 2017
Pkt. 6 - Udmøntning af ekstra midler til øget normering på kommunens plejecenter
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Ældrerådet tager orienteringen til efterretning, idet rådet forventer at der i fordelingen af
midler tages hensyn til plejetyngden på de enkelte plejecentre.

8.

Beslutning

9.
Beslutning

Ældrerådets underudvalg og samarbejdsgrupper / fora
 Regions Ældreråd Hovedstaden
 Nordgruppen
 Bolig- og Trafikudvalget (lokalplanforslag Poppelvej 2, 3450 Allerød)
o Byggeudvalg vedr. demensplejecenter
 Sundhedsudvalget
 Seniorfilmudvalget
 Senior IT –
 Skoven4 Aktivitetshus – herunder opslagstavlen
 Redaktionsudvalg Ny Alder
 Smagspanel – Mad til hver Dag
1. Regions Ældrerådet. Kjel Bording Johansen har været til møde. Referat
eftersendes til resten af rådet.
2. Nordgruppen har holdt møde Helen Nielsen og Kjel Bording Johansen var
repræsenteret. Referat sendes til resten af rådet, når det foreligger.
3. Bolig- og Trafikudvalget. Der har ikke været afholdt møde. Ift. lokalplanen for
Demens Plejecentret ved Skovvang er det udvalget for byggeudvalget vedr.
plejecentret som foretager høringssvaret ift. lokalplanen.
4. Sundhedsudvalget - Der har ikke været afholdt møde.
5. Seniorfilmudvalget – Til efterretning.
6. Senior IT – Der har været afholdt møde og der er drøftet mulighed for deltagelse i
projekt ”Storskærm”.
7. Skoven4 Aktivitetshus - Aktiviteterne fungerer ganske godt i huset. Herunder
opslagstavlen. Opslagstavlen er aktuel med formand for Sundheds-, Velfærds- og
Beskæftigelsesudvalget Jesper Holdflod Pallesens artikel og kontaktadresser til det
nye Ældreråd. Endelig hænger det sidste nummer af Ny Alder. Kontaktperson for
Aktivitetshuset bedes undersøge Ældrerådets adgang til et lokale i Skoven 4.
Kontaktpersonen er også bedt om at undersøge rådets adgang til et fast lokale i
Skoven 4.
8. Redaktionsudvalg Ny Alder. Der er taget kontakt til de to medproducenter af Ny
Alder og det afklares om de vil fortsætte. Redaktionsudvalget tager kontakt til
Kongevejskolen ift. distribution og kommer med forslag til fremtidig kommunikation
og bladets udformning.
9. Smagspanel – Mad til hver Dag. Der har ikke været afholdt møde.

Forslag fra borgmester Karsten Längerich om at indlægge et møde med Ældrerådet
marts/april måned jf. vedtægterne
Ældrerådet har fastsat datoer for deres ordinære møder og der findes en dato for et møde,
som meldes ud fra Sekretariatet.

10.

Forslag om rundvisning på plejecentre og hjemmepleje/genoptræning for Ældrerådet

Beslutning

Der afventes forslag til mødeform og mødedatoer. Tages op på næste møde.

11.

Ældrerådets økonomi
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Beslutning

Drøftelse af rådets egen konto – og fastsættelse af evt. beløb til aktiviteter.
”Skrivelse til byrådet om Ældrerådets økonomi”.
Senior ITs regnskab 2017 sendt rundt til orientering. Taget til efterretning. Kassereren har
udleveret og gennemgået udkast til Ældrerådets budget 2018 og borgmesteren er
orienteret om budgettet og det økonomiske grundlag ift. forventet underskud. Budget for
2018 godkendes på næste møde

12.
Beslutning

Orientering om styregruppemøde vedrørende storskærm fra mødet 18. januar 2018
Styregruppen vedrørende storskærm har afholdt møde og der samles op på de første
erfaringer med storskærmen på Engholm. Konklusionen er at grøn gang skal fredes ift.
forsøget og at skærmen i højere grad bredes ud til det øvrige Plejecenter. Der er spurgt til
om storskærmen er anvendt i aktiviteten. Der igangsættes koordinering om brug af
storskærmen på Engholm Plejecenter. Der afventes en endelig rapport den 1. marts 2018.

13.

Ældrerådets mødeplan 2018, der planlægges 10 ordinære møder.

Beslutning

Datoer 2018
Tidspunkt
Sted
Lokale
23. februar 2018
Kl. 11.00-14.00
Rådhuset
H
23. marts 2018
Kl. 8.30-11.00
Rådhuset
H
26. april 2018
Kl. 8.30-11.00
Rådhuset
F
28. maj 2018
Kl. 8.30-11.00
Rådhuset
F
25. juni 2018
Kl. 8.30-11.00
Rådhuset
F
27. august 2018
Kl. 8.30-11.00
Rådhuset
H
24. september
Kl. 8.30-11.00
Rådhuset
H
2018
29. oktober
Kl. 8.30-11.00
Rådhuset
H
19. november
Kl. 830-11.00
Rådhuset
H
Mødedatoer er aftalt og lokaler reserveret som ovenstående.

14.
Beslutning

Dialogmøde med Sundhedschef den 6. marts 2018 kl. 10.00 – 11.00 på Rådhuset
Til efterretning.

15.
Beslutning

Hjemmesiden Ældreområdet og Ældrerådet. Hjemmesiden vises på mødet.
Gennemgået v. Forvaltningen – Ældreråd, Dagsordener, Kvalitetsstandarder mv. Der er
givet bemærkninger til layout og til indstillinger ift. browser

16.

Evt.

Bemærkning

Orientering om henvendelsen til kommunen fra Veluxfonden og opfølgning heraf
Nævnt under pkt. 12 - Veluxfonden kommer på besøg den 25. januar kl. 15.00 – 16.30 på
Rådhuset i mødelokale H.

17.
Beslutning

Udfyldelse af diæter
Registreret elektronisk.

Allerød den 19. januar 2018
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Kjel Bording Johansen
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