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Dagsorden
Sundheds- og Omsorgscentret

7. januar 2021

Seniorrådsmøde 11. januar 2021
Tidspunkt: 8.30 – 11.30
Mødelokale: På Teams
Medlemmer
Steen Gormsen Hansen, formand
Hans-Henrik Jacobsen, næstformand
Flemming Djurnø, kasserer
Dorthe Prip
Hans Behrendt – ordstyrer

Afbud

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

1.

Godkendelse af dagsorden

2.

Godkendelse af referat fra mødet 30. november 2020

3.

Valg af ordstyrer til mødet den 1. februar 2021

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? (fast punkt)
Spørgsmål til Ulla:
a) Hvordan er smittetallene for HTK?
b) Hvordan er plejecentrene berørt af Corona lige nu? (smittede ansatte, smittede beboere, begrænset adgang)
c) Hvad gør man for at afhjælpe ensomheden bland de svage ældre?

5.

Politiske sager

Sager på Ældre- og Sundhedsudvalgsmøde – 13/1-21
4.Meddelelsessager (M):
M – Referat Seniorrådsmøde 02.11.2020
M - Orientering om indsatser til at sikre en værdig ældrepleje
M - Tilsynsrapport Henriksdal December 2020
M - Status på Coronaindsatsens betydning for tilsyn, utilsigtede hændelser og
sagsbehandlingstider

Politiske sager: (A/I)

Til efterretning / høringssvar

3A – Høringsversion af Sundhedspolitikken 2021-24
4I – Valg til Seniorråd 2021
6.

Regnskab 2020 og budget 2021 v/Flemming

7.

Meddelelser fra formanden
a) Hovedrengøring nu med i Kvalitetsstandarderne
b) Nye udgivelsesdatoer for Senior Nyt (se årshjulet)
c) Næste SR-møde: mandag den 1. februar
d) Møde med ÆSU udskudt til februar
e) Kvartalsmøde med borgmester udskudt til senere
f) Webinar om kommunal budgetplanlægning den 10. februar. 250 kr. pr. person. 900
kr. for hele SR. Vi kan evt. se det sammen hele SR

Sagsbehandler
HellePe

Doknr.
247314-20

Sagsnr.
20/22212

8.

Rapport fra grupperne?
Kultur og viden (HHBJ & SGH)
a) Borgermøder: en værdig død” samt ”Økonomi og boligformer i den 3. alder”
b) Ældrerabat til kulturelle aktiviteter
c) Kontakt til foreningerne – herunder §9 – deltage i bestyrelsesmøder og generalforsamlinger
d) Kontakt til ”almindelige borgere”: Sommerfest juni eller Frivillighedens dag til september. Vi bør formulere nogle konkurrencer, som sætter os i stand til at etablere
en dialog
Kost og motion (FD & DP), herunder lancering af de nye kostråd 7. januar
Guide over foreninger (Hans)

9.

Gennemgang af valgprocessen (jf. vores oplæg fra den 29.12.20)
a) Valgudvalg 10. februar
b) Anne Spangtoft: Opstilling til SR
c) Kontakt til ”kandidatspirer” og tilforordnede
d) Kontakt til foreningerne. Deltage i bestyrelsesmøder og generalforsamlinger
e) Kontakt til ”almindelige borgere”: Sommerfest eller Frivillighedens dag til september. Vi bør formulere nogle konkurrencer, som sætter os i stand til at etablere en
dialog
f) Rådsmedlemmers indlæg i Senior Nyt: Hvad er ens mærkesager og hvad giver det
at være medlem af Seniorrådet
g) Hvordan lancerer vi ”fortællingen” om arbejdet i SR?

10. Orientering fra BPR:
o Baldersbo –
o Birkehøj –
o Henriksdal –
o Sengeløse –
o Torstorp –
11. Nyt fra udvalg og råd
a. Kostrådet –
b. Trafiksikkerhedsudvalg –
c. Forretningsudvalg:
d. Ad hoc udvalg:
e. Brugerråd Pensionisternes Hus:

12. Gennemgang af årshjul
13. Høringssvar
14. Eventuelt
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