Sekretariatet
Michael Eskedal/MIES
29. april 2021

Notat

Referat fra Seniorrådsmøde 29. april 2021. Møde nr. 40
Mødetid 8.30 – Mødested: Rådhuset mødelokale H – og samtidig virtuel invitation via TEAMS til dem
som logger på hjemmefra og ikke ønsker at mødes fysisk.
Deltagere: Henning Mortensen, Carl Erik Østberg, Jens Jacob Krintel, Kjel Bording Johansen, Dorthe
Hansen, Helen Nielsen, Eric Brown.
Afbud: Harris Spangshauge,
Ordinært møde
1.
Beslutning

Godkendelse af referat fra den 6. april 2021
Godkendt

2.

Meddelelser fra formandsskabet – bemærkninger til dagsordenen
1. Sektorovergange skrivelse sendt til Regionsrådet, Hospitalsdirektør
cc. Borgmester og direktør for Ældre- og Sundhedsområdet.
2. Tilbagemelding fra Region H. vedr. sektorovergange med henblik
på møde den 21. maj kl.8.30-9.30 eller 28. maj kl. 12-13 eller kl.1314. (28. maj kl.12-13) – Drøftes med Morten B. under pkt. 3.
3. Meddelelse vedr. Seniorrådsmedlem – se vedlagte fordeling med
henblik på nye opgaver.
4. Henvendelse fra DÆ om spørgeskemaundersøgelse sat ind som nyt
pkt. 8.
1. Til efterretning.
2. Seniorrådet accepterer den 28. maj 2021 kl. 12.-13. deltager bliver
følgende Kjel, Helen, Dorthe Jens Jacob, Eric – sekretariatet sender en liste
til Kjel som besvarer mødeinvitationen. Mødet er efterfølgende blevet
lavet om til et fysisk møde. De inviterede har modtaget en separat

Beslutning
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mødeinvitation fra Region H. Der bliver booket et formøde med Morten B.
og Kjel Bording Johansen til drøftelse af dagsorden med udgangspunkt
opsamling fra rådet. Sundhedsudvalget aftaler et møde forud for dette.
3. Godkendt. Oversigt over ny organisation i Seniorrådet er vedlagt som
bilag til referatet og sendt rundt.
4. Spørgeskemaet fra DÆ tages op under pkt. 8.

3.
Beslutning

4.

Beslutning

5.

Beslutning

Kort status vedr. sektorovergang v. Direktør for Ældre- og Sundhed kl.
9.00 – 9.15 separat møde indkaldt via TEAMS
Taget til efterretning. Der blev udarbejdet et særskilt notat som sendes til
som bilag til referatet vedr. evt. temaer til mødet.

Sager til høring fra Sundhed,- Velfærd,- og Beskæftigelsesudvalget
1. Tilsynspolitik for ældreområdet 2021
Høringssvar fra Seniorrådet pkt. tilsynspolitik:
”Seniorrådet vil opfordre til, at der i tilsynspolitikken tilføjes, at der også
bør foretages uanmeldte tilsyn i weekender og aftentimer. Da dette ikke
fremgår tydeligt i politikken”.

Sager til orientering fra Sundhed,- Velfærd,- og Beskæftigelsesudvalget
(foreløbig)
1. Status på indflytning demensplejecenter Skovvang
2. Uanmeldt tilsyn plejecentre, hjemmepleje og genoptræning
3. Befolkningsprognose 2022-2041
Pkt. 1. Høringssvar fra Seniorrådet vedr. status på indflytning:
”Seniorrådet takker for orienteringen og tager den til efterretning.”
Pkt. 2. Høringssvar fra Seniorrådet vedr. uanmeldt tilsyn på plejecentre,
hjemmepleje og genoptræning.
”Seniorrådet har noteret sig, at det i årsrapporten for tilsyn fremgår, at det
anbefales at indsatsen vedr. opfølgning i forbindelse med vægttab
prioriteres. Seniorrådet ønsker indblik i hvordan handlingsplanerne for
dette område er udformet og forventes udmøntet. Seniorrådet anerkender
at der i tilsynene er sat fokus på tematiserede kvalitetsindikatorer som
tager udgangspunkt i borgeren.”
Pkt. 3. Høringssvar fra Seniorrådet vedr. befolkningsprognosen 2022-2041
”Seniorrådet tager befolkningsprognosen til efterretning med den
bemærkning at den stigende befolkning på +80 år tydeliggør behovet for
planlægning på boligområdet som Seniorrådet tidligere og i andre
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sammenhænge har fremført og at der skal afsættes midler til at fastholde
og udbygge den service som er på velfærdsområdet.”

6.

Beslutning

7.

Seniorrådets aktiviteter i 2021 – status ingen yderligere aktiviteter
planlægges
1. Jubilæumsarrangement 2021 – opfølgning fra sidste møde og
afklaring om afholdelse.
2. Pensionistskovtur – afholdelse/planlægning, drøftelse om
planlægning.
3. Temadage/konferencer i Seniorrådet DÆ opfølgning fra sidste
møde.
1. Seniorrådet aflyser jubilæumsarrangement 2021 og det
undersøges, hvad der skal ske med beløbet ift. tilbagebetaling.
2. Seniorrådet beslutter, at pensionistskovturen drøftes med
Borgmesteren ift. gennemførelse pga. usikkerheden vedr. COVID19, og afholder møde inden næste møde i rådet vedr. planlægning
og afholdelse af tur.
3. Kjel deltager i repræsentantskabsmødet den 16. juni og er
tilmeldt. Eric og Helen har deltaget i webinarer som omtales i
næste nummer af Ny Alder. Eric deltager i et webinar fra SST som
omhandler ældrevenlige byer.

Seniorrådets underudvalg og samarbejdsgrupper / fora
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Beslutning

Regions Ældreråd Hovedstaden (status)
Nordgruppen (status)
Bolig- og Trafikudvalget (status) (Flextrafik, Bolignotat) Dialogmøde med Allerødplejecenter/hjemmeplejen
Beboer- pårørenderådet for Allerød Plejecenter – (status). Ny mødedato 7. juni
2021.
Sundhedsudvalget (status)
Seniorrådets samarbejde med Ældre Sagen (status)
Seniorfilmudvalget (status plan for afvikling af film og information – afklaring af
billetter 2021 v. Dorte Hansen.
Senior IT (status) - opfølgning fra sidst vedr. regnskab 2020 v. Eric Brown.
Skoven4 Aktivitetshus (status)
Redaktionsudvalg Ny Alder (status planlægning ift. distribution indhold)
Smagspanel – MAD til hver DAG (status)
Seniorrådets valggruppe (Dorte Hansen, Eric Brown, Kjel Bording Johansen, CarlErik Østberg og Henning Mortensen).

1. Regions Ældreråd Hovedstaden (status) – intet nyt.
2. Nordgruppen (status) – intet nyt.
3. Bolig- og Trafikudvalget (status) (Flextrafik, Bolignotat) Seniorrådet afventer
det endelige udspil fra TEPMU trafikbestilling, men tager udgangspunkt i
det scenarie og oplæg som udvalget besluttede på mødet den 6. april
2021. Vedr. bofællesskaber kommer der et indlæg i Ny Alder. Bolig- og
Trafik udvalget udarbejder et forslag til notat vedr. boliger. Eric B. indkalder
til et møde inkl. dagsorden.
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4. Dialogmøde med Allerødplejecenter/hjemmeplejen - intet nyt. Sekretariatet
5.
6.
7.
8.

9.

10.

11.
12.
13.

retter henvendelse til Allerød Plejecenter med hensyn til fastsættelse af
mødedato.
Beboer- pårørenderådet for Allerød Plejecenter – (status). Der er inviteret til møde
den 7. juni 2021.
Sundhedsudvalget (status) – Sundhedsudvalget er inviteret til møde Region H. den
28. maj 2021 kl.12-13. vedr. sektorovergange
Seniorrådets samarbejde med Ældre Sagen (status) – intet nyt
Seniorfilmudvalget (status plan for afvikling af film og information – afklaring af
billetter 2021 v. Dorte Hansen. Film er bestilt for næste sæson 2021/2022 og
godkendt. Salg af billetter er ikke fastsat endnu. Der planlægges med hjælp fra
Biografen og udmelding om salg af billetter bringes i Ny Alder (juni). Indeværende
sæson planlægges afholdt i maj måned 18. maj, 19. maj og 20. maj. Og i
junimåned 15. juni, 16. juni. 17.juni. Dorte bringer nyhed i Allerød Nyt vedr.
nuværende sæson og gældende retningslinjer herfor. Skema for vagtplan sendes
rundt til rådet til orientering v. Dorte Hansen.
Senior IT (status) - opfølgning fra sidst vedr. regnskab 2020 v. Eric Brown.
Regnskab for Senior IT er ikke godkendt af revisor. Regnskab for 2020 er sendt i
forbindelse med ansøgning til §18 midler. Dette regnskab sendes til orientering til
Seniorrådet af Sekretariatet. Der er endnu ikke afholdt general forsamling i
foreningen.
Skoven4 Aktivitetshus (status). Der har været afholdt møde i husbestyrelsen.
Murstenshuset på biblioteksgrunden er revet ned og erstattet af skure. Cykelskur,
Foreningsrum, Biblioteksrum. Der er fastsat mødedato for årsmøde i
husbestyrelsen den 17. august 2021 kl. 19.00
Redaktionsudvalg Ny Alder (status planlægning ift. distribution indhold). Der
afholdes møde i redaktionsudvalget den 21. maj 2021 kl. 13.30 hos HM – det
aftales at omtale af tegninger bringes i Ny Alder v. Helen Nielsen.
Smagspanel – MAD til hver DAG (status) – intet nyt. Nyt medlem meldes til Mad
til hver Dag v. Sekretariatet.
Seniorrådets valggruppe (Dorte Hansen, Eric Brown, Kjel Bording Johansen, CarlErik Østberg og Henning Mortensen). se pkt. 11.

8.

Spørgeskema fra DÆ – vedr. valg og temaer drøftelse af svar eller
nedsættelse af gruppe til besvarelse. Spørgeskema er sendt ud via Kjel.

Beslutning

Udfyldt vedr. og gennemføres af Kjel Bording Johansen svarene sendes
separat til Kjel Bording Johansen v. Sekretariatet.

9.

Temaer til møde med Morten Bøgelund Andersen 11. maj – særlige
fokusområder til drøftelse 2-3 stk. Dialogmøde – fysisk møde?

Beslutning

Seniorrådet udsætter mødet til efteråret ny dato findes inden
sommerferien.

10.

Seniorrådets budgetønske 2022 – herunder rådets egen økonomi samt
udvidelse til IT-udstyr

Beslutning

Seniorrådet har udarbejdet forslag til budget for 2022. Rådets medlemmer
gennemgår oplægget til næste møde. Rådet bearbejder oplæg til budget
2022 og supplerer det med et notat om midler til rådets arbejde for den
kommende 4 års periode. Derudover udarbejdes en sag vedr. budget til ITudstyr til det kommende Seniorråd.
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11.

Seniorrådsvalg 2021
1.
2.
3.
4.

Beslutning

1

2
3

4

12.

Afklaring af frister ift. kandidatopstilling –
Forslag til annoncering digitalt bannerreklame uge antal?
Forslag til besigtigelse af lokaler den 17. maj kl.13.00-16.00
(Skovvang, Lillerød, Ravnsholt).
Forslag til annoncering biograf og øvrig annoncering drøftelse v.
Helen og Dorthe (status på biografspot)

Rådet overvejer kandidatopstilling til næste møde. Seniorrådet
beslutter at kandidatfristen er den 4. oktober 2021 – der forventes
åbning for brevstemmer den 5. oktober 2021.
Rådet beslutter at bannerreklamer skal køre i uge 43,44,45
Valgudvalget er indkaldt til besigtigelse af lokaler den 17. maj
2021 Umiddelbart deltager Carl Erik Østberg, Dorte Hansen, Kjel
Bording Johansen, Jens Jacob Krintel og Eric Brown.
Forslag til punkt vedr. annoncering til biografspot. Punktet er
sendt rundt med oplæg. Gruppen vil arbejde videre med at
optagelsen foretages ved kommende møde den 31. maj 2021.
Sekretariatet undersøger evt. restriktioner vedr. optagelse i
Borgerservicelokale / mødelokale.

Mødedatoer for Seniorrådet i 2021.
Mødedatoer i 2021

Tidspunkt

Sted/lokale

8.30 – 11.30

Virtuelt møde TEAMS

3

mandag den 1.
februar
mandag den 8. marts

8.30 – 11.30

Mødelokale H

4

tirsdag den 6. april

8.30 – 11.30

Mødelokale H

5

torsdag den 29. april

8.30 – 11.30

Mødelokale H

6

mandag den 31. maj

8.30 – 11.30

Mødelokale H

7

mandag den 9.
august
mandag den 6.
september
mandag den 27.
september
mandag den 25.
oktober
mandag den 22.
november

8.30 – 11.30

Mødelokale H

8.30 – 11.30

Mødelokale H

8.30 – 11.30

Mødelokale H

8.30 – 11.30

Mødelokale H

8.30 – 11.30

Mødelokale H

2

8
9
10
12
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Mødedatoer i forbindelse med valg hoveddatoer (foreløbig)
Mødedatoer i 2021

Tidspunkt

Sted/lokale

17. November 2021
(Optælling)

9.00-15.00

16. November 2021
(Valgdag)
4. oktober 2021

7.00-23.00

Ikke afklaret (Lillerød
Hallerne baseret på sidste
erfaringer)
Ikke afklaret

Kl. 12.00

Kandidatfrist fastsat

Beslutning Godkendt

13.

Evt.

Adresselisten er opdateret.

14.

Beslutning

Elektronisk registrering vedr. diæter – opfølgning vedr. diæter
mødedatoer 14. januar, 1. februar, 8. marts udbetalt. Udeståender 6. april
og d.d.
Seniorrådet følger op på modtagne diæter ift. næste møde.
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