Dagsorden
Sundheds- og Omsorgscentret

30. januar 2020

Dagsorden til Seniorrådsmøde 3. februar 2020
Tidspunkt: kl. 8.00-9.00 (evt. høringssvar) 9.00 – 13.00 (Seniorrådsmøde)
Mødelokale: A196 – HUSK vogn skal hentes i kantinen!
Medlemmer
Forretningsudvalg:
Steen Gormsen Hansen, formand
Inge Jacobsen, næstformand

Afbud

Øvrige deltagere
Ulla Callesen
(9.30-10.30)
Helle Petersen (referent)

Flemming Djurnø, kasserer
Dorthe Prip
Hans Behrendt
Hans-Henrik Jacobsen – ordstyrer
1.

Godkendelse af dagsorden

2.

Godkendelse af referat fra mødet 13. januar 2020

3.

Valg af ordstyrer til mødet den 2. marts 2020

4.

Orientering fra Sundheds- og Omsorgscentret v/Ulla Callesen (kl.9.30-10.30)
1) Hvilke sager er i støbeskeen i den nærmeste fremtid (fast punkt)
2) Politiske sager – skal der afgives høringssvar?
Spørgsmål til Ulla:
1. Hvor store er ventelister til plejeboliger og plejecentre?
2. Hvor stort er det bloktilskud, kommunen modtager til Seniorrådets drift?

5.

Politiske sager

Sager på Ældre- og Sundhedsudvalgsmøde – 5/2-20
2.Temadrøftelse Ældre- og Sundhedsudvalget – februar 2020 – lukket sag
3. Temadrøftelse Ældre- og Sundhedsudvalget – februar 2020 – lukket sag

4.Meddelelsessager (M):
M
M
M
M

–
–
–
–

Referat Seniorrådsmøde 02.12.2019
Tilsynsrapport uanmeldt tilsyn Henriksdal Plejecenter 2019
Tilsynsrapport uanmeldt tilsyn Birkehøj Plejecenter 2019
Tilsynsrapport uanmeldt tilsyn Hjemmeplejen/Sygeplejen NORD

Politiske sager: (A/I)

Til efterretning / høringssvar

5.I – Takster venteliste ældreboliger
6.I – Puljemidler til projekt på de skærmede enheder
7.Meddelelser til og fra administrationen – Lukket sag
6.

Økonomi
a) Regnskab 2019. Hvad er det endelige resultat?
b) Regnskab 2020. Skal holdes ajour som et almindeligt husholdningsregnskab
c) Budget 2020, herunder budget for de vedtagne borgermøder

7.

Gennemgang af kalender, herunder diverse møder
a) Møde om evaluering af julefest 6/2
Sagsbehandler
HellePe

Doknr.
8867-20

Sagsnr.
19/18095

b)
c)
d)
e)

Møde
Møde
Møde
Møde

med Integrationsråd 26/2
med Faarbæk om ventelister 7/2
med Ældre Sagen 13/2
i Regionsældrerådet 5/2

8.

Meddelelser fra formanden
a) Orientering om temamøde om kvalitetsstandarder 30/1
b) Orientering om Byrådets oplysningspligt om beslutninger ved lukkede sager
c) Møde med Nanna om Senior Nyt 30/1
d) Det Radikale Venstre om en politik for velværdsteknologi

9.

Møde med de Konservative. Foreslået emne: Et af de 4 kerneområder fra DÆ samt vores budget på 63 tkr. (hvordan er dette beløb fremkommet?)

10. Høringssvar
a) Formanden sender sager til høring til rådets medlemmer, når de er offentliggjort på
kommunens hjemmeside, senest torsdag aften. Alle rådsmedlemmer svarer tilbage,
om de mener der skal udarbejdes høringssvar. Udkast til høringssvar skal rundsendes
senest søndag aften. Høringssvarene færdiggøres på seniorrådsmøderne med Helle
som sekretær.
b) Til diskussion: skal vi udpege særlige ansvarsområder til hvert enkelt rådsmedlem?
11. Ny hjemmeside og postkasse.
Har vi forslag til forbedringer? Nyhedsbreve til foreninger og kommunikation.
12. Organisering af arbejdet med borgermøder.
Emne, formål, hvor, hvornår: Vi har vedtaget 3 borgermøder: Med foreninger (Dorthe &
Steen), Flextrafik og hjælpemidler (Flemming & Hans-Henrik), Hospice (Inge).
Skal i næste nummer af Senior Nyt.
13. Sager til videre behandling
• Plejecentrenes medicinhåndtering
• Gennemgang af vedtægter og ny hjemmeside på OH, evt. i festsalen i Pensionisternes Hus.
14. Orientering fra BPR:
o Baldersbo
o Birkehøj
o Henriksdal
o Sengeløse
o Torstorp
15. Nyt fra udvalg og råd
a. Kostrådet.
b. Trafiksikkerhedsudvalg
c. Forretningsudvalg:
d. Ad hoc udvalg:
e. Brugerråd Pensionisternes Hus:

16. Eventuelt

2

