Dato: 21. september 2017

Referat af Seniorrådets 8. møde i 2017

Mødet fandt sted på Selmersbo, Selmersvej, torsdag 21. september 2017.
Mødets start: kl. 9:30. Mødets slut: kl. 12:30.
Deltagere: Niels Møller, Finn Rolf Jacobsen, Jesper Lauritsen, Hanne Wendt og Jørgen Nybo Andersen
(referent).
Afbud fra: Per Balser, Einar Petersen, Lisbet Schmølker.

Dagsorden
Godkendelse af dagsorden, godkendelse af referat, information fra Forretningsudvalget, orientering fra
Hørsholm Kommune, herunder drøftelser af udvalgsdagsordener, orientering om institutioner, orientering
fra Regionsældreråd, Nordgruppen og Danske Ældreråd. Indkomne forslag og eventuelt.
Velkomst
Finn Rolf Jacobsen bød velkommen til det ottende møde i 2017.
Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger.
Referatet blev godkendt uden bemærkninger.
Meddelelser fra Forretningsudvalget
Seniorrådets planlægningsmøde for 2. halvår 2017, samt 2018 blev afholdt torsdag 24. august. Forslag til
referat er udsendt til deltagerne. Endeligt referat udsendes senere til alle Seniorrådets medlemmer.
Mødet med Fredensborg Kommunes Seniorråd 5. september er udsat til efter valget i november 2017.
Seniorrådet har afholdt informationsmøde for de interesserede, som på Seniorudflugten havde ønsket at
høre mere om arbejdet i Seniorrådet.
Andre meddelelser bringes under de enkelte punkter i referatet.
Hørsholm Kommune, Udvalgsmøder
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Social- og Seniorudvalget. Dagsorden for mødet 25. september 2017
Genbehandling af disponeringen af Værdighedspuljen for 2018. Økonomiudvalget har bedt Social- og
Seniorudvalget genoverveje disponeringen af Værdighedspuljen for 2018. Af de u- disponerede 570.000 kr.
er Musikalsk Potpourri budgetteret med 450.000. Kommunens Seniorudflugt er budgetteret med 80.000 kr.
På opfordring af Social- og Seniorrådet har Seniorrådet i 2016 og 2017 afholdt ”Aktiv Senioruge”. Denne
succes gentages muligvis ikke i 2018, da Udvalget, i modsætning til tidligere år, og efter, at budgetperioden
er udløbet, har meddelt Seniorrådet, at en ansøgning var nødvendig. Omkostningerne ved tidligere års
”Aktiv Senioruge” har været ca. 50.000 kr. som er tildelt sammen med opfordringen! Dette beløb skal
sammenlignes med budgettet for ”Musikalsk Potpourri” på 450.000 kr. Hvis Social- og Seniorudvalget
ønsker, at Seniorrådet også i 2018 skal afholde ”Aktiv Senioruge”, kan dette fortsat lade sig gøre.
Plejecentrenes tilbagemelding på de kommunale tilsyn. Generelt flotte resultater ved de kommunale tilsyn.
Seniorrådet forventer, at plejecentrenes Beboer/Pårørende-råd (inkl. Seniorrådets medlem) arbejder videre
med tilbagemeldingerne. På Magrethelund, som for nylig er vendt tilbage til Hørsholm Kommune, må
imødese et arbejde for at nå op på samme niveau som kommunens øvrige plejecentre.
Tilfredshedsundersøgelsen 2017. Det virker som om borgerne er langt mere tilfredse efter besøg af
visitatorerne end tidligere. Seniorrådet håber fortsat, at det en dag bliver muligt for borgere, der modtager
kommunal hjemmehjælp, at tilkøbe privat hjemmehjælp. Ligeledes håber Seniorrådet, at det bliver muligt
at gentage den årlige hovedrengøring, som var meget populær hos borgere, der modtager hjemmehjælp.
Rengøring er fortsat et stort problem i hjemmeplejen og på plejehjemmene.
Status ældre, september 2017. Ældreboliger: To-rums boliger: 30 på venteliste i september mod 18 i august.
Tre-rums boliger: 18 på venteliste i september mod 14 i august måned. Plejeboliger, demens: 5 på venteliste
i august, mod 3 i juli. Plejeboliger, somatisk: 6 på venteliste i august, mod 9 i juli måned. Tal for september
måned ikke oplyst.
Plejeboliggarantien er kun i ét tilfælde overskredet.
Sundhedsudvalget. Dagsorden for mødet 28. september 2017
Dagsorden forelå ikke ved mødets start.
Miljø- og Planlægningsudvalget. Dagsorden for mødet 27. september 2017
Dagsorden forelå ikke ved mødets start.
Miljø- og Planlægningsudvalget og Seniorrådets Forretningsudvalg afholdt 6. september et rigtig godt
Dialogmøde. Fra kommunen deltog udvalgsformand Peter Antonsen, den nye direktør for området Ole
Stilling og Katrine Langer.
Sports, Fritids- og Kulturudvalget. Dagsorden for mødet 27. september 2017
Dagsorden forelå ikke ved mødets start.
Økonomiudvalget. Referat af mødet 17. august 2017
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Jesper Lauritsen gennemgik referatet af Udvalgsmødet 17. august 2017.
Meddelelser fra Seniorrådets udvalg og kontakter
Hørsholm Senioridræt. Intet nyt.
Hørsholm Senior Rådgivning. Det årlige møde med borgmester Morten Slotved afholdes torsdag 28.
september.
Kalenderen i Ugebladet. Intet at bemærke.
Info, PR, Web. Intet at bemærke.
Senior Information 2017-2018 er udkommet foråret 2017 og fordelt til ældre i kommunen.
Frivilligcenter & Selvhjælp i Hørsholm. Lisbeth Schmølker havde 28. august møde med Frivilligcentrets
ledelse. Frivillig fredag afholdes fredag 29. september i Trommen. Centrets 10 års jubilæum afholdes 2.
november med reception og festskrift. ”Blixen Klubben” har fortsat en lang venteliste. Nu er 30 kvinder fra
ventelisten indbudt til at deltage i de næste møder.
Arrangement, kultur og fritid. Intet nyt.
Hjertestartere. Intet nyt. Einar Petersen havde meldt afbud.
Grønt Råd. Intet nyt.
Indkøbsgruppen. Fungerer fint. Indkøberne er inviteret til julearrangement 14. december, kl. 12:30 på
Selmersbo.
Køkkenbrugergruppen. Per Balser var fraværende, så intet nyt.
Institutioner, hjemmeplejen
Hjemmeplejen. Hanne Wendt mødes regelmæssigt med ledelsen af hjemmeplejen for diskussion af
enkeltsager.
Breelteparken. Bestyrelsesmøde afholdt 12. september. Regnskab gennemgået og godkendt. Renovering af
køkkenet godkendt. Næste bestyrelsesmøde afholdes 7. november. Meget lav fraværsprocent, nede på godt
1%. Hjernemadsen holder foredrag 26. oktober, kl.15:00. Julemarked søndag 19. november, kl. 14:00.
Nordea-Fonden har doneret 30.000 kr. til arrangementer.
Sophielund, aktivitetscentret. Centret kører meget fint. Rigtig god stemning blandt personalet.
Gymnastikken fungerer rigtig fint.
Sophielund plejeboliger. Dårlig bemanding, som skyldes kommunens nedskæringer. Resultaterne ses nu i
form af utilsigtede hændelser.
Louiselund, plejeboliger. Intet nyt.
Louiselund, rehabilitetscenter. Lisbeth Schmølker fraværende, derfor intet nyt.
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Selmersbo. Sommerfest afholdt lørdag 19. august, på Kulturaftenen. Lederen Bente Østergaard, går på
pension 1. oktober. Anne Hooge-Hansen ansat som ny leder. Afskedsreception for Bente afholdes torsdag
12. oktober, kl. 15:00 – 17:00. Bestyrelsesmøde afholdes 10. oktober. Efterårsfest lørdag 28. oktober med
Søren Sørensens SwingCats. Julefrokost 5. december og Julebasar 16. december.
Magrethelund. Lederen har forladt Magrethelund. Lederen af Sophielunds plejeboliger bliver samtidig leder
af Magrethelund. Seniorrådet udtrykker fortsat bekymring over denne konstellation. Flere eksempler på
manglende tilfredshed hos beboere. (Skiftende vikarer, dårlig rengøring m.v.)
Orientering fra Danske Ældreråd, Regionældreråd, Nordgruppen
Nordgruppen: Næste møde i Nordgruppen afholdes 1. november.
Danske Ældreråd: Næste konference finder sted på Vingsted Centret 23. - 24. oktober 2017. Hørsholm
Seniorråd deltager.
Indkomne forslag
Intet at bemærke.
Eventuelt
Net-magasinet ”Pleje” (www.magasinetpleje.dk) giver mange aktuelle informationer inden for
sundhedssektoren.
Næste møder
Næste Seniorrådsmøde afholdes på Selmersbo, torsdag 19. oktober kl. 9:30. BEMÆRK : Uge
42/Efterårsferie.
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