Dato: 23.februar 2018

Referat af Seniorrådets 2. møde i 2018

Mødet fandt sted på Selmersbo, Selmersvej, 23. februar 2018.
Mødets start: kl. 9:30. Mødets slut: kl. 12:35.
Deltagere: Niels Møller, Finn Rolf Jacobsen (referent), Jesper Lauritsen, Kjeld Flemming, Hanne Wendt
Fraværende: Lisbet Schmølker, Per Balser, Jørgen Nybo Andersen, Einar Petersen
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 andet møde i 2018.
Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger.
Referatet blev godkendt uden bemærkninger.
Meddelelser fra Forretningsudvalget
Valg til Seniorrådet afholdes november 2018. Der skal udarbejdes procedurer for valghandlingen,
Møde i Nyborg 7-8 maj Jesper tilmelder FU + Kjeld Flemming. Lisbeth melder selv.
Næste Seniorrådsmøde: 15. marts 2018 - bemærk ændringer ved de næste møder
Andre meddelelser bringes under de enkelte punkter i referatet.
Hørsholm Kommune, Udvalgsmøder
A. Social- og Seniorudvalget. Dagsorden for SSU-mødet 26.februar 2018
26.feb. møde med Seniorrådet. ”kommunikation” Seniorinformation udgives hvert år eller efter aftale.
Evt. kommentarer til Samarbejdsaftale og forretningsorden.
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Brev om tilbud til hjemmebesøg, ændringsforslag til Peter Orebo inden 1.marts
4 .Ældrepolitik: Seniorrådet deltager gerne i udformning heraf. Herunder skrift ”Hørsholm hele livet”. (der
findes et skrift fra 2007 om ”Seniorpolitik i Hørsholm kommune” Finn har et eksemplar. Hanne Wendt vil
gerne deltage i projektet.
5. BUDGET 2019-2022 Senior-rådet er urolig over udsigt til nye besparelser men er interesseret i at
deltage i processen så tidligt som muligt. Skal vi til at afskaffe de forbedringer, som er opnået i
2018?Jesper Lauritsen deltager gerne fra Senior-rådet.
6.Musikalsk Potpourri. Seniorrådet har taget oplysningerne til efterretning og tilføjer, at projektet har
bragt megen glæde for deltagerne samt for de mange tilhørere på plejehjem etc.
7. Busruter, ruteføring, Førerløs bus detaljer er ikke vurderet
Bus 150 S Det er en farlig sag, og vigtig for transport mellem Hørsholm og København. Seniorrådet har
bemærket, at Kommunen og andre kæmper for at bevare ruten i hele sin udstrækning! !
9. Status ældre, febr 2018.
Plejeboliggarantien er i intet tilfælde overskredet.
Seniorrådet udtrykker tilfredshed med de korte ventelister. Men vi opfordrer SSU til at opretholde
muligheden for at bygge nyt på grunden vest for Sophienlunds Plejehjem
Seniorrådet vil på næste Dialogmøde med Social- og Seniorudvalget spørge ind til, hvorfor Hørsholm
Kommune ikke har deltaget i Ældresagens undersøgelse ”Normeringer på danske plejecentre”. Se
nærmere under punktet ”Meddelelser fra Forretningsudvalget”.

B. Sundhedsudvalget. Dagsorden for mødet 22.februar
2 Budget. 2019 – 22. Ingen Kommentarer
3.KL udspil. Pejlemærker er læst, udviklingen følges.
4. introduktion til sundheds- og rehabiliteringscentret LOUISELUND. Kommentarer om behandlingen er
meget positive. Usikkerhed om procedurer for fortsættelse, via læge, selvtræning ??? , spørgsmål om
cafeens fremtid. Funktionen fra Sophielund er fin, men er der efterhånden behov for øget volumen, skal
den være et samlingspunkt for institutionen? Eller kan den nuværende indretning udvides?
Brev om hjemmebesøg revideres (se indledningen)
5. Førsteårs-evaluering af
Seniorrådet ønsker fortsættelse af kvartalsmøder. Kan vi få 4 datoer?
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5.FØRSTEÅRS-EVALUERING AF DET NÆRE SUNDHEDSVÆSEN
Ingen bemærkninger i dag. Vi følger de 10 projekter

C. Miljø- og Planlægningsudvalget. Dagsorden for mødet 22. februar
Tilpasning af busdriften på linje 383. Seniorrådet er imod de foreslåede nedskæringer i driften af linje
383. Når antallet af afgange midt på dagen skæres ned fra 2 til 1, undrer det Seniorrådet, at man har
fjernet den afgang, der korresponderer med Kystbanens afgang fra Rungsted mod København.
Seniorrådet har afgivet høringssvar.
Jørgen Nybo Andersen vil kontakte Charlotte Skov for at høre, om Seniorrådets kommentarer er
accepteret.
Bus 150 S- planerne følges. Hvad kan Seniorrådet evt. gøre?
Tog-planen har vi ikke haft lejlighed til at studere
Seniorrådet modtager gerne forslag til vore 4 kvartalsmøder.
D. Sports, Fritids- og Kulturudvalget. Ingen bemærkninger.
E. Økonomiudvalget.
Budgetprocessen vedr. budget 2019 – 2022. Administrationen skal udarbejde forslag til
budgetreduktioner på mindst 35 mio. kroner årligt. Det undrer Seniorrådet, da Kommunalbestyrelsen
kort før Kommunalvalget i november 2017, informerede borgerne om, at økonomien var i fineste form og
at besparelser ikke var nødvendige. Det var selvfølgelig også før Kommunalvalget.
Kommunalbestyrelsens første budgetseminar finder sted 20. - 21. april. Seniorrådet ønsker at blive
involveret i processen i marts – april måned.
Kommunalbestyrelsens augustkonference finder sted 24. - 25. august.
Kommunalbestyrelsen møder interessenter til et Dialogmøde vedr. budgetreduktioner og budgetønsker
onsdag 29. august.
Meddelelser fra Seniorrådets udvalg og kontakter
A.Hjemmeplejen Der foreslås en opgradering af den mappe som deponeres hos borgeren
B.Breelteparken Fejlmmedicinering må få følger. Kommunen er i gang.
C. Sophielund Aktivitetscenter fin drift. Koordinering af foredragsdage ved Niels Møller
D. Sophielund Plejecenter Klagebreve skal ikke til Ældresagen! Til lederen, kommunen eller Beboerpårørende råd.
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E. Selmersbo stor aktivitet. Anne udsender nyhedsbreve! ! Quizzen er nu blevet meget populær,
gennemføres sidste tirsdag i hver måned. Læsegruppe er sat i gang. Strikkegruppen udvider. Forårsfest 14.
april.
F. Margretelund Pernille Werner Nielsen er kommet godt fra start
G. Louiselud Plejebolinger.
H. Louiselund Rehabiliterings- og sundhedscenter: Vellykkede jazzkoncerter m.v. har søgt tillskud fra
Venneforening

Noter fra Arbejdsgrupper
Hørsholm Senior Idræt: Instruktørmøde den 26. februar Generalforsamling 22.marts
Seniorrådgivningen
Info, PR, Web. Seniorrådet ønsker hjemmesiden opdateret. Forskellige muligheder undersøges.
Månedsannonce i Ugebladet – meget læst, så god succes.
Seniorrådets arrangementer, Seniorudflugt 22-24 maj til Hundested. 300 pladser. Billetsalg averteres i
Ugebladet. Senioruge i september-oktober på Sophielund (Lisbet).
Seniorudflugten 2018 afholdes 22., 23., og 24. maj. Nyt busselskab er Adrians Busser. Med egenbetaling
på 200 kr. og et nyt budget vil der være plads til i alt 300 deltagere. Nyt starttidspunkt er 9:30 (mod
tidligere 9:00). Underholdningen blev diskuteret på dagens møde. Arbejdsgruppen består af Hanne
Wendt, Per Balser og Kjeld Flemming. Planlægningsmøder arrangeres løbende.
Frivilligcenter & Selvhjælp i Hørsholm bestyrelsesmøde afholdes 12. marts. Frivillig fredag afholdes
fredag 28. september 2018.
Arrangement, kultur og fritid. Kjeld Flemming indkalder til møde.
Demens-gruppen har afholdt to arrangementer på Sophielunds Aktivitetscenter i januar. 18. jan. om
fuldmagter og om psykologien i forløbet af sygdommen for den syge og for de pårørende. 25.jan et
skuespil.
Hjertestartere. Intet nyt.
Grønt Råd. Næste møde afholdes 21. februar.
Indkøbsgruppen. Fungerer fint. Indkøberne
Køkkenbrugergruppen. Besøg på Louiselund
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Orientering fra Danske Ældreråd, Regionældreråd, Nordgruppen:
Danske Ældreråd. Jesper Lauritsen videresender alle nyhedsbreve til samtlige medlemmer af Seniorrådet.
Regionældreråd .Hovedstadens Regionsmøde den 22. februar. Jesper og Hanne deltog
Nordgruppen..Ny formand valgt i jan. (Karenmargrete Dencker)
Næste Seniorrådsmøde afholdes torsdag 15 marts 2018 på Selmersbo.
Mødet i maj ændret til 3.maj

23.feb.2018 / FRJ
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