Notat

Sekretariatet
Michael Eskedal/mies
25. maj 2022

Referat til Seniorrådsmøde 25. maj 2022
Møde nr. 6
Mødested: Rådhuset, Bjarkesvej 2, 3450 Allerød, Mødelokale F
Mødetid: Kl. 14.30 – 17.00
Deltagere: Ulla Sørensen, Kjel Bording Johansen, Eric Brown, Søsser Grønnegård
Afbud: Finn Yde-Andersen, Michelle Lola Baadsgaard, Jens Jacob Krintel, Pia Klingenberg, Vibeke
Eiberg

1. Bemærkninger til dagsordenen
Seniorrådet er ikke beslutningsdygtig iht. vedtagne forretningsorden grundet for
mange afbud. Derfor kan der ikke træffes beslutninger udover information af
orienterende karakter. Beslutningspunkter bliver videreført til næste dagsorden
i det omfang det stadig er relevant. Undtaget er dog høringssvarene som godt
kan afsendes som høringssvar uagtet mødedatoen.
Beslutning
Seniorrådet forbereder sig på servicekatalog reduktion som kommer i høring i
sommerferien ift. august og derfor er det besluttet, at der sættes et kryds i
kalenderen til ekstraordinært møde den 20. juni 2022 kl. 14.00 – 17.00
Mødelokale H.
2. Godkendelse af referat
Referatet af mødet den 2. maj 2022 er udsendt 4. maj 2022 og publiceret på
hjemmesiden. Referatet skal godkendes med evt. bemærkninger.
Beslutning
Beslutning udskydes
3. Meddelelser fra formandsskabet
Eventuelle meddelelser fra formandsskabet præsenteres.
3.1 Orientering om Hillerød Hospital indkaldelse til møde om patienthistorier
17. maj 2022 kl. 10 – 12.
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3.2 Møde nr. 2 om demenscenter Skovvang beboere og pårørende bestyrelsen.
Der er berammet nyt møde.
Beslutning
3.1. Formanden orienterer om invitation fra Nordsjællands Hospital – opfølgning
på tidligere arbejde læs mere her:
https://www.nordsjaellandshospital.dk/presse-og-nyt/pressemeddelelserog-nyheder/Sider/beder-patienterne-om-hjalp-.aspx
3.2. Der afholdes et møde nr. 3 om demenscenter Skovvang med beboere og
pårørende onsdag den 22. juni 2022
4 Svar fra Forvaltningen opfølgning
4.1 “Med henvisning til notat af den 6. april 2022, sagsnr. 22/345, ønsker
Seniorrådet gerne svar på det tidligere stillede spørgsmål: 1) om der nu er
fastlagt forbedringsmål (scorer) for de områder, hvor undersøgelsen viser lav
scorer med henblik på iværksættelse af forbedringstiltag?”
4.2 “Med henvisning til notat af den 6. april 2022, sagsnr. 22/345, ønsker

Seniorrådet gerne svar på det tidligere stillede spørgsmål: 2) om tilsynets
anbefaling bliver fuldt, at der for enkelte områder med fordel kan ske en
forøgelse af den borgerrettede dokumentation? Hvis ikke, ønskes gerne oplyst
hvilke områder tilsynets anbefaling vedrører.
Beslutning
4.1 Beslutning udskydes - Der er endnu ikke modtaget svar.
4.2 Beslutning udskydes - Der er endnu ikke modtaget svar.

5 Sager til høring fra udvalget SBU – forslag til høringssvar
5.1 Fagudvalgenes arbejdsprogram 2022-2025 SBU – genoptagelse
5.2 Sag fra Byrådsmedlem Bettina Løgager De Midlertidige Pladser –
genoptagelse (høringsvar fra Seniorrådet er afsendt den 2. maj 2022)
Beslutning
5.1 ”Seniorrådet udbeder sig en tidshorisont på punktet vedr. tidlig indsats og
forebyggelse særligt i relation til borgere +60 år.”
5.2 ”Seniorrådet fastholder det tidligere fremsendte høringssvar med den
bemærkning, at det er noteret at der i effektiviseringskataloget for
budgetperioden er taget én midlertidig plads ud af den planlagte udvidelse. Hvis
behovet viser sig må det kunne lade sig gøre at finde midlerne til etableringen.”
6 Sager til orientering fra udvalget SBU
6.1 Forventet regnskab for Allerød Kommune
6.2 Igangsættelse af analysearbejde på konkret områder
Beslutning
6.1 Seniorrådet har ingen bemærkninger
6.2 Seniorrådet har ingen bemærkninger på nuværende tidspunkt.
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7 Dialogmøde med KIFU invitation til mødet evt. temaer til drøftelse
Dialogmøde med invitation sendt ud den 17. maj 2022. Møde den 31. maj 2022 kl.
18.30-20.00 Deltagelse og temaer skal planlægges.
Beslutning
Der er givet tilbagemelding om at Søsser Grønnegård, Eric Brown, Kjel Bording
Johansen, Ulla Sørensen deltager.
8 Seniorrådet økonomi status regnskab 2022
Forvaltningen fremlægger forbrug til d.d. ift. budget 2022 Seniorrådet
Der er anvendt 35.291 kr. til dags dato i kommunens budget afsat til Seniorrådet
2022. Dvs. restbudget er 80.270 iht. budget afsat på 112.058 kr.
Beslutning
Beslutning udskydes

9 Drøftelse af kommunikation med Seniorrådets målgruppe
Status på oplægget om fremtidig kommunikation med Seniorrådets målgruppe.
Herunder status på interviewguide og pjeceudkast jf. seneste referat. Der er
udarbejdet et interviewskema som er sendt til rådet.
Beslutning
Beslutning udskydes
10 Seniorrådets planlægning af byrådets pensionistudflugt
Billetsalget er afholdt i dagene 16.-17. maj 2022. Der er stadig resterende
billetter drøftelse af salg. Forslag henvendelse til Kjel Bording Johansen om
reservation af billetter frem til dato for endelig tilmelding hos Nyvang.
Billetsalget er stoppet. Guider er udpeget til turen - Kjel Bording Johansen, Jens
Jacob Krintel, Søsser Grønnegård er guide tirsdag. Turguide sendes til rådet af
Jens Jacob Krintel. Indkøb til busturen vand mv. afklares. Sange skal sendes til
sekretariatet til afhentning senest 3. juni 2022.
Beslutning
Beslutning udskydes – koordinering foretages i nødvendigt omfang.
11 Seniorbio
Status vedrørende Allerød Bios samarbejdsaftale med Seniorrådet jf. seneste
referat. Siden sidste aftale vil Allerød Bio kun annoncere 4 forestillinger grundet
frygt for nedgående salg af billetter.
Beslutning
Beslutning – udskydes. Seniorrådet har endnu ikke modtaget en ny aftale fra
Allerøds Bios Venner, men der annonceres for den nye sæson i Ny Alder med 4
forestillinger – 3 formiddage og 1 eftermiddag.
12 Pjece til pårørende og borgere om utilsigtede hændelser
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Der er sendt en pjece til Seniorrådet med henblik på tilbagemelding om
forståelse og indhold. Er der nogle kommentarer til pjecen som skal sendes
tilbage til Ældre- og Sundhed.
Beslutning
Eric Brown har sendt kommentarer og modtaget kvittering herfor. Det sendes til
rådet til orientering.
13 Seniorrådets tilbagemeldinger fra underudvalg
Det er formandsskabets ønske at dette punkt indføres på dagsordener
fremover, hvor der gives en kort status fra de forskellige fora som Seniorrådet
har repræsentanter i.
- Regionsældreråd Hovedstaden
- Nordgruppen
- Bolig- og Trafikudvalg
- Sundhedsudvalg
- Seniorfilmudvalg
- Senior IT
- Aktivitetshuset Skoven4
- Redaktion NY ALDER
- Smagspanel – MAD til hver DAG
- Pensionistudflugt jf. pkt. 10
- Samarbejde med ÆldreSagen
Beslutning
- Regionældreråd Hovedstaden – Der har været afholdt møde den 16. maj
2022.
- Nordgruppen – Der afholdes møde den 31. maj 2022 fra kl. 9.00 – 13.00
- Bolig- og Trafikudvalg – Intet at bemærke
- Sundhedsudvalg – Intet at bemærke
- Seniorfilmudvalget jf. pkt. 11
- Senior IT – Intet at bemærke
- Aktivitetshuset Skoven 4, Hovedelevatoren fungerer igen.
- Redaktion NY ALDER – produktionsprocessen er i gang. 2. korrektur d.d. og
forventet levering fra trykkeri 9.-10. juni 2022 og omdeling herefter inden
skolesommerferien.
- Smagspanel – Mad til hver DAG invitation er modtaget til den 15. juni 2022
kl. 13.30 – 15.00 Lokesvej 2, 3400 Hillerød
- Samarbejde med ÆldreSagen – Der har været afholdt møde med
ÆldreSagen. Der er aftalt et opfølgende møde med ÆldreSagen efter
sommerferien med henblik på et dialogmøde med politikere om seniorer i
Allerød Kommune fx november 2022.
14 Mødedatoer i Seniorrådet 2022
Datoer for ordinære møder i Seniorrådet er angivet nedenfor.
Mødedato
31. maj 2022

Mødetid
Kl. 18.30-20.00

Mødested
Rådhuset (kantinen)
(KIFU)
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14. juni 2022

Kl. 9.00-10.00

20. juni 2022

Kl. 14.00-17.00

8. august 2022

Kl. 8.30-11.30

29. august 2022

Kl. 8.30-11.30

26. september 2022

Kl. 8.30-11.30

31. oktober 2022

Kl. 8.30-11.30

28. november 2022

Kl. 8.30-11.30

Rådhuset
Mødelokale C
(Demenstema)
Rådhuset – foreløbig
Ekstraordinært
møde inden
sommerferien
Mødelokale H
Rådhuset
Mødelokale H
Rådhuset
Mødelokale H
Rådhuset
Mødelokale F
Rådhuset
Mødelokale F
Rådhuset
Mødelokale F

Beslutning
Til efterretning.
15 Eventuelt
Eventuelle punkter til orientering som ikke kræver fælles beslutning, men
noteres af hensyn til fælles information eller indbyrdes aftaler.
16 Diæter
Diæt for deltagelse i mødet sendes til personaleafdelingen af Sekretariatet,
såfremt man ikke ønsker at modtage diæt skal det registreres her.
Beslutning
Sendes efter aftale med Sekretariatet.
Seniorrådet den 25. maj 2022
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