Høje-Taastrup Kommune

Seniorrådssmøde 15. juni 2020
Tidspunkt: Kl. 10.00
Mødelokale: Brandvænget 7, Hedehusene
Medlemmer
Forretningsudvalg:
Steen Gormsen Hansen, formand
Inge Jacobsen, næstformand

Afbud 15/6
Helle Petersen
Hans Behrendt

Øvrige deltagere 15/6

Flemming Djurnø, kasserer (ordstyrer)
Dorthe Prip
Hans Behrendt
Hans-Henrik Jacobsen

1.
2.
3.

Godkendelse af dagsorden
Godkendelse af referat fra mødet 8. juni 2020
Valg af ordstyrer til mødet den 10. august 2020
4. Orientering fra Sundheds- og Omsorgscentret herunder Politiske sager
Behandlet på mødet den 8/6. Se refr. Der fra. (Der er afgivet høringssvar om
pårørendekonsulenten)
5. Meddelelser fra formanden
Senior Nyt udkommer på onsdag
6. Hans Behrendt har ordet
7. Økonomi
a. Maj måneds regnskab. Følger vi budgettet? Hvor meget er vi foran eller bagefter? Hvad
er evt. årsagerne
b. Forslag til budget 2021. Flemming fremsender forslag
c. Administrationens tidsplan for budget 2021-24
d. Anvendelse af bloktilskud og puljer. Steen afventer stadig indkaldelse fra Ulla
8. Status på corona
Herunder, at Hans-Henrik orienterer om sektorsamrbejdet
9. Efterårets aktiviteter.
a. FN-dagen 1.10
b. Flextrafik og hjælpemidler
c. Hospice
d. Møde med foreninger om §79
10. Orientering fra BPR
a. Baldersbo
b. Birkehøj
c. Henriksdal
d. Sengeløse
e. Torstorp
11. Nyt fra udvalg og råd
a. Kostrådet.
b. Trafiksikkerhedsudvalg
c. Forretningsudvalg
d. Ad hoc udvalg
e. Brugerråd Pensionisternes Hus

12. Årshjul, evt. justering
13. Evt.

Referat:
Ad 1: Godkendt – valg af referent: Dorthe
Ad 2 Godkendt –
Ad 3:Hans Behrendt ( Der er afbud fra Dorthe der er på ferie)
Ad 4:Forskellige overvejelser/tiltag i.f.t. kommende sager:
Vi vil gerne deltage i arbejdsgruppe vedr. projekt forebyggelse af ensomhed. Inge vil gerne deltage.
Steen skriver til Ulla herom.
Seniorrådet har før Corona været indkaldt til møde. Vi deltager gerne i planlægning af udvidelse af
Birkehøj.
Vi imødeser den årlige boligprognose OBS på sit. i.f.t. venteliste på plejecentrene – øget under
Corona?
Vi afvenetr status på klagesager samt status vedr. overholdelse af sagsbehandlingsfrister. Afventer
desuden nyt om snerydning og uvisiteret selvtræning.
Ad 5: SeniorNyt udkommer på onsdag.
Seniorrådet vil gerne se stillingsopslaget vedr. pårørende konsulent. Vi vil endvidere gerne
inddrages i evalueringen efter 1
En borger har skrevet til Steen vedr.evt. ændring af pension i forbindelse med at flytte sammen
med anden person. Steen henviser til at rette henvendelse til kommunens borgerservice.
Aflasningsboligerne i Baldersbo skal renoveres i f.t. at leve op til krav for Arbejdstilsynet.
Steen undersøger om midler til værdig ældrepleje bruges til drift, og om det er lovligt.
Ad 6: Hans er desværre kommet til skade. Punktet udsættes til sommerfrokosten d. 29.6., eller
næste gang Hans deltager.
Ad 7.
a. Flemming har endnu ikke modtaget regnskab fra forvaltningen vedr. maj måned.
b. Forsk. ønsker til budget 2021 drøftedes. Steen sender forslag til Flemming
c Tidsplan og proces i august. Forslag sendes til Byrådet i begyndelsen af august.
d. Steen arbejder videre med problemstillingen – konkret spsm. Til enkelt bevilling.
Ad 8: Ulla orienterede på mødet d. 8.6.20 om status på Corona. Hans Henrik orienterede om skypemøde i sektorsamarbejdet, det handlede om besøg m.m. på Plejecentrene. Der er sat telte op, og
besøg er i gang. Det blev også drøftet, hvordan og hvornår frivillige kan besøge plejecentrene.
Ad 9:
a. Der har ikke været afholdt møde i FN gruppen under Corona. Håber snart at kunne komme i
gang igen. Forslag om at invitere Faglige seniorer til at have en stand. Vi har erfaret at de
udarbejder meget godt og brugbart materiale.
Obs det blev d. 1.7.20 besluttet ikke at afholde FN arrangement i 2020.
B .Alle oplægsholdere har tilkendegivet at de gerne deltager i borgermøde hvis det kan afholdes 17.
september. Hans Henrik udarbejder udkast til annonce. Steen undersøger, hvornår der er deadline

på næste nr. af Seniornyt. Flemming undersøger om de ansatte fra Forvaltningen må modtage et
par flasker vin for indlæg, ligesom vi giver folk ude fra.
c. Inge har tidligere udarbejdet oplæg til borgermøde om hospice. Venter til august med endelig
planlægning. Vi stræber efter at mødet kan afholdes i november måned.
d. Steen ha mailadr. på en del foreninger. Han skriver ud om ansøgning af midler fra § 79 puljen.
Vi har lovet foreningerne opfølgning på sidste års møde om samarbejde. Mødet var planlagt til
afholdelse i april, men blev aflyst p.g.a. Corona. Vi kan ikke presse flere store møder ned i sidste
del af 2020, så det må vente til begyndelsen af 2021.
Ad 10; Der er indkaldt til BPR møde på Henriksdal d. 23.6. kl. 13. Intet fra øvrige plejecentre p.t.
Sengeløse og Torstorp har sendt et par nyhedsmail ud.
Ad 11:
a og b: Der har ikke været afholdt møder i Kostrådet og trafiksikkerhedsudvalget.
c. Inge havde bemærkninger vedr. FU’s samarbejde. Hun og Steen mødes om dette senere.
d: intet nyt fra ad hoc. Sommerudflugterne blev aflyst. Intet nyt om dem p.t.
e:Huset er lukket indtil Rådhuset åbner igen.
Ad 12: Steen tilretter årshjulet.
Ad 13: Under evt. drøftedes afholdelse af sommerfrokost. Vi har selv betalt indtil videre. Der var
dog enighed om at vi godt kunne tillade os at indkøbe platter til ca 150 kr. pr deltager, og lidt
drikkevarer.

Referent
Dorthe Prip 16.6.20
- med ændr. På baggrund af bemærkninger, 2.7.20.

