Sekretariatet
Michael Eskedal/MIES
7. april 2021

Notat

Referat til Seniorrådsmøde 6. april 2021. Møde nr. 39
Mødested: Kl. 8.30 – Rådhuset mødelokale H – og samtidig virtuel invitation via TEAMS til dem som
logger på hjemmefra og ikke ønsker at mødes fysisk.
Deltagere: Kjel Bording Johansen, Helen Nielsen, Henning Mortensen, Eric Brown, Carl Erik-Østberg,
Dorte Hansen
Afbud: Harris Spangshauge, Jens Jacob Krintel
Ordinært møde
1.
Beslutning

Godkendelse af referat fra den 8.marts 2021
Godkendt med følgende bemærkninger. Opfølgning pkt. 10.2 fra sidste
møde. Derudover opfølgning op budget 2022 økonomi for Seniorrådet og
for byrådet herunder IT-budget.

2.

Meddelelser fra formandsskabet
1. Repræsentantskabsmøde DÆ
1. Repræsentantskabsmøde udskudt til den 16. juni 2021 med
tilmeldingsfrist den 5. maj 2021. Allerøds repræsentant Eric
Brown er valgt som suppleant for valgkredsen til Danske
Ældreråd. Seniorrådet beslutter, at formanden deltager og
tilmeldes. Sekretariatet foretager tilmelding af formand til
repræsentantskabsmødet

Beslutning

3.

Sager til høring fra Sundhed,- Velfærd,- og Beskæftigelsesudvalget
1.
2.

Udkast til Ældre- og Værdighedspolitik 2021
Høring vedrørende Regionale Sundhedshuse i Helsingør og
Frederikssund (bemærk det er Allerød Kommune som bliver hørt)
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Beslutning

1. Pkt.4 Ældre- og Værdighedspolitik Seniorrådet har udtalt følgende:
Seniorrådet værdsætter, at der nu foreligger en samlet Ældre- og
Værdighedspolitik i kommunen, og vi ser den som et godt styringsredskab
med pejlemærker til udvikling og forbedring af forholdende for
kommunens ældre borgere.
Seniorrådet værdsætter den humanistiske tilgang i de tre temaer, og den
fokus der sættes på, at borgeren skal møde fagligt kvalificeret personale,
som har den nødvendige viden og ressourcer til plejen og omsorg.
I Ældre- og Værdighedspolitikken står, at frivilliges indsats ønskes
understøttet, hvad angår samarbejder og overordnet koordinering –
intentioner som Seniorrådet positivt forholder sig til.
Seniorrådet noterer sig, at Ældre- og Værdighedspolitikken lever op til det i
selvsamme publikation fremsatte ønske om, at al information ’skal være
overskuelig og skrevet i et enkelt, nærværende og let sprog’ – om end
publikationen i sagens natur er videnstung.
Vi forstår dog ikke, at det faglige ord ’rehabiliterende’ bibeholdes (tema 1.
Det gode liv – hele livet (blok 1)
Seniorrådet ser frem til at ældre- og værdighedspolitikken bliver godkendt
og opfyldt i praksis.
2. Pkt. 5 Regionale funktioner Seniorrådet har udtalt følgende:
Seniorrådet vil gerne fremdrage nedenstående uddrag fra pkt. 5 som uhyre
væsentlige.
1. ”For Allerød Kommune er det blandt andet helt afgørende, at de
funktioner der udlægges i sundhedshusene også forefindes på
Nordsjællands Hospital.”
2. ”Allerød Kommune særligt vægter, at ambulante funktioner der
udlægges forudsættes fortsat vil være at finde på Nordsjællands
Hospital”
Seniorrådet har erfaring med, at borgere må diskutere kraftigt med
visitationen om nærhed for behandlingssted. Allerød borgere skal som
første tilbud om undersøgelse/røntgenundersøgelse og CT-skanning have
henvisning til Hillerød sygehus og ikke manipuleres andetsteds hen.
Seniorrådet følger den løbende udvikling på det regionale område med
interesse.
Seniorrådet er helt på linje med ovenstående i punkt 1 og 2

4.

Beslutning

Sager til orientering fra Sundhed,- Velfærd,- og Beskæftigelsesudvalget
(foreløbig)
1. Ingen sager
Taget til efterretning.
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5.

Beslutning

6.

Seniorrådets aktiviteter i 2021 – status ingen yderligere aktiviteter
planlægges
1. Jubilæumsarrangement 2021 – afholdelse/planlægning –
afklaring ift. arrangementsgruppen v. Dorte, Helen Eric og Kjel.
2. Pensionistskovtur – afholdelse/planlægning - afklaring
3. Temadage/konferencer i Seniorrådet DÆ
4. Møder med Forvaltning/Politisk udvalg, opsamling på status –
bemærk at møde med direktør Morten Bøgelund Andersen er sat
i forlængelse af mødet.
5. Valg, (aktiviteter, annoncering mv.) – status (Milepæle)
1. Jubilæumsarrangement drøftes på næste møde. Det undersøges
om bevilling må anvendes til andet formål v. formand og
sekretariat
2. Pensionist skovturen udsættes til næste møde
3. Temadag/konferencer udsættes til næste møde.
4. Seniorrådet afventer en forslag om møde med Forvaltningen i
slutningen af maj/start juni 2021 foreløbig dato 11. maj 2021.
Dialog med udvalg drøftes på mødet med Morten Bøgelund efter
aftale.
5. Se pkt. 9.

Seniorrådets underudvalg og samarbejdsgrupper / fora
1. Regions Ældreråd Hovedstaden (status)
2. Nordgruppen (status)
3. Bolig- og Trafikudvalget (status) (Busbestilling, Flextrafik, Trafik- og
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Beslutning

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

Mobilitetshandlingsplaner)
Dialogmøde med Allerødplejecenter/hjemmeplejen
Beboer- pårørenderådet for Allerød Plejecenter – (status).
Sundhedsudvalget (status)
Seniorrådets samarbejde med Ældre Sagen (status)
Seniorfilmudvalget (status plan for afvikling af film og information)
Senior IT (status)
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 og
Carl-Erik Østberg).
Regions Ældreråd Hovedstaden (status) – intet nyt.
Nordgruppen (status) – intet nyt.
Bolig- og Trafikudvalget (status) (Busbestilling, Flextrafik, Trafik- og
Mobilitetshandlingsplaner) – se på som dagsordenspunkt 8. Eric Brown har
deltaget i et møde vedrørende bofællesskaber i Allerød Kommune. Eric Brown
og Kjel Bording Johansen udarbejder et notat om boligsituationen for ældre til
med henblik på fremsendelse til Teknik- og Plan- og Miljøudvalget.
Dialogmøde med Allerødplejecenter/hjemmeplejen - intet nyt
Beboer- pårørenderådet for Allerød Plejecenter – der skal vælges ny formand i
beboer- og pårørende rådet. Efter mødet er ny dato oplyst til den 7. juni 2021.
Sundhedsudvalget – intet nyt.
Seniorrådets samarbejde med Ældre Sagen – intet nyt.

Rådhuset | Bjarkesvej 2 | 3450 Allerød | +4548100100 | kommunen@alleroed.dk | www.alleroed.dk

Side 2 af 5

8.

9.
10.
11.
12.
13.

Seniorfilmudvalget (status plan for afvikling af film og information) der
planlægges at køre film 18,19,20 maj 2021 – 15,16,17 juni 2021. Intet meldt ud
om forsamlingsforbuddet i biografen. Filmforevisninger afklares, og evt.
refundering af billetter tages op på en følgende Seniorrådsmøde.
Senior IT – intet nyt – Eric Brown undersøger om regnskab for Senior IT 2020
forefindes og fremsender det til Seniorrådet til orientering.
Skoven4 Aktivitetshus (status) intet nyt – afventer nyt møde med kommunen.
Redaktionsudvalg Ny Alder (status planlægning ift. distribution indhold) næste
møde holdes den 8.4. 2021 kl. 10.00 hos Helen.
Smagspanel – MAD til hver DAG – intet nyt.
Seniorrådets valggruppe vedr. lokaler Dorte Hansen, Eric Brown, Kjel Bording
Johansen og Carl-Erik Østberg). – intet nyt

7.

Møde med direktør Morten Bøgelund Andersen
Drøftelse fortsætter kl. 11.30.

Beslutning

Præsentation vist på TEAMS og taget til efterretning. Sektorovergang ved
borgeres udskrivelse fra Hospital til kommunal foranstaltning blev drøftet
og Seniorrådet besluttede at arbejde videre med en skrivelse herom ift.
Regionen.

8.
DBeslutni
ng

Flextrafik Plustur – drøftelse og fremlæggelse Eric B.

9.

Seniorrådsvalg 2021 – Overordnet tidsplan – kommunikation – annonce
booket i Allerød Nyt – bannerreklame (fremlæggelse ved Sekretariat).

Beslutning

Seniorrådet udarbejder forslag til annonceringskilder – fx biografreklame
Allerød Bio, Evt. med involvering af Senior IT tages op på
redaktionsudvalgets møde, Ny Alder (juniudgave samt evt. særnummer)
og beslutter netbannerkampagne uge mulighed for uge 43,44,45 Punktet
tages op på næste møde til endelig beslutning.
Valggruppe for Seniorrådsvalget udvides med Henning Mortensen den
består af følgende medlemmer, Dorte Hansen, Eric Brown, Kjel Bording
Johansen, Carl-Erik Østberg og Henning Mortensen.
Datoer for hovedmilepæle er sendt ud sammen med referatet.
Sekretariatet undersøger om der er formelle regler for opstilling af
kandidater til Seniorrådsvalget (frist).

10.

Mødedatoer for Seniorrådet i 2021.
Drøftelse af mødedato for møde i maj måned grundet SVBU flytning til 3.
maj 2021.

Seniorrådet fortsætter med at undersøge sagen om Flextur+ og forbereder
et høringssvar og sekretariatet afklarer kontaktperson ift. høringssvar.
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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

Mødelokale H

6

mandag den 31. maj

10.30 –
13.30
8.30 – 11.30

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

Mødelokale H

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)

7.00-23.00

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

Beslutning Godkendt

11.

Evt.

Intet at bemærke

12.
Beslutning

Elektronisk registrering vedr. diæter – opfølgning vedr. diæter
mødedatoer 14. januar, 1. februar, 8. marts og 6. april.
Diæter for møde for ovenstående datoer er indberettet til udbetaling.
Seniorrådets medlemmer vil tjekke om diæter er modtaget og sagen følges
op på næste møde.
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