Møde Nr. 2019
Mødetype
Dato – Tidspunkt
Sted

01 - 2020
Ordinært møde
Fredag 24. Januar kl. 09.15 – 12.30
Grønnegadecenteret, Grønnegade 15

Deltagere

Birgit Vejby (BV),Else Marie Fejerskov(EMF), Rose Marie
Opitz(RMO), Preben Nielsen(PN), Harald Knudsen(HK),
Claus Philipsen(CP), Jørgen Helmer Pedersen (JHP)
Rose Marie Opitz
Else Marie Fejerskov
Birthe Olsen, Kirsten B. Svendsen

Referent
Ordstyrer
Afbud
DAGSORDEN
Pkt. 1.

Godkendelse af dagsordenen.

Pkt. 2.

Godkendelse af referat.

Pkt.3.

Orientering om Ældrerådets økonomi.

Pkt. 4.

Høringssager.

Pkt. 5.

Opfølgning fra sidste referat.

Pkt. 6.

Orientering fra formanden.

Pkt. 7.

Orientering fra de politiske udvalg.

Pkt. 8.

Orientering fra Hjemmeplejen og Plejecentrene.

Pkt. 9.

Orientering fra de øvrige områder.

Pkt. 10. Synliggørelse.
Pkt. 11. Orientering fra Danske Ældreråd, Regionsældreråd og
Nordgruppen.
Pkt. 12. Kalender.
Pkt. 13. Eventuelt.
Pkt. 14. Næste møde.
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Ad Pkt. 1 Godkendelse af dagsordenen.
Dagsordenen blev godkendt.
Ad Pkt. 2 Godkendelse af referat.
Referat fra Ældrerådets møde nr. 11, den 13. December 2019 er blevet
rundsendt, godkendt og derefter sendt til forvaltning og byråd samt lagt på
hjemmesiden.
Ad Pkt. 3 Orientering om Ældrerådets økonomi.
BV har fået vores kørselsregnskab retur fra forvaltningen for såvidt angår
transport til de ordinære møder for sidste halvår 2019. Vi har nu udfyldt nye
sedler og håber, at de nu er korrekte.
PN oplyste, at regnskabet for 2019 er sendt til Hillerød Kommune.
Ad Pkt. 4 Høringssager.
Der er ikke modtaget høringssager til dette møde.
Ad Pkt. 5 Opfølgning fra sidste referat.


Med hensyn til møde med MOVIA venter vi stadig på at få aftalt et
møde. Vi har ønsket at mødet først bliver efter 5. marts 2020. De
punkter/spørgsmål, som vi blev enige om på sidste møde, er fremsendt
til MOVIA.
Siden sidst er der dukket endnu en sag op. Nemlig udmeldingen om at
DOT/MOVIA vil fjerne ”mimrekortet”, som giver en pæn rabat på kørsel
med tog og bus for pensionister. Der har været skrevet meget i
pressen om dette, og i skrivende stund er forslaget skudt til hjørne af
MOVIA, og vi afventer hvad det ender med. EMF har udarbejdet et
notat om dette, og det lægges på vores hjemmeside.
Vi er skuffet over, at Danske Ældreråd slet ikke har reageret på sagen.
BV vil bringe dette op på landsmødet til april.



Der er i 2019 afholdt 3 fællesmøder for de 75 årige – de såkaldte
fødselsdagsmøder - (forebyggende hjemmebesøg) med Birgitte Lynge
som tovholder. På de 2 første møder oplyste Birgitte Lynge, at de
indbudte 75 årige, som ikke tilmeldte sig og mødte op, ville blive
kontaktet af kommunen. Dette har vist sig ikke at være korrekt,
desværre. På baggrund af dette har BV skrevet til kommunen, og vi
har fået svar fra Hella Obel og Birgitte Lynge.
Næste 75 års fællesmøde forventes afholdt den 28. februar 2020.
Følgende fra Ældrerådet deltager: BV, RMO, HK.
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På sidste møde aftalte vi en fælles tur til Demenslandsbyen i
Svendborg samt et evt. besøg på et nærliggende Hospice. PN foreslog
også et besøg på ”fattiggården”, som også ligger i Svendborg. EMF er
tovholder og vil arbejde videre med dette. Transporten til Svendborg
vil foregå med en lejet minibus med HK som chauffør.



CP vender tilbage omkring hjertestartere.

Ad Pkt. 6 Orientering fra formanden
BV meddelte, at JHP er udtrådt af Hillerød Ældreråd pga sygdom. BV
kontakter snarest 1. supleanten, som er Knud List, og orienterer ham
om ældrerådets arbejde samt orienterer forvaltningen om JHP’s
udtræden.
JHP’s opgaver skal fordeles:
Plejehjem Sophienborg overtager HK
Hjemmeplejen venter vi med, Mad til hver dag bliver PN og KBS
Idræt- og sundhedsudvalget skal også fordeles.
Vi takkede alle JHP for hans indsats i Ældrerådet, og ønskede ham god
vind fremover.


BV mindede om, at årets møder for 2020 er fastlagt i kalenderen, og
beder samtlige medlemmer om at planlægge sin fritid således, at man
prioriterer ældrerådets møder højt.



BV har deltaget i planlægningsmøde med demenskonsulent, som på
mødet orienterede om de mange nye tiltag, der er på området. BV
foreslår, at demenskonsulenten inviteres til at komme på et af vore
næste møder.



BV deltog 14. januar 2020 i møde i referencegruppen vedrørende
handicappolitikken. Der holdes Borgermøde den 29. januar 2020 i
Støberihallen med overskriften ”Vil du hjælpe os med anbefalinger til
den handleplan, der skal sikre, at kommunens handicappolitik bliver
omsat til handling”. BV og HK er tilmeldt. Ønsker flere at deltage, skal
man tilmelde sig selv, da der skal vælges emne.



Der er ansat ny leder af kommunens interne vikarkorps, Carsten Theis
Gaardbo. BV har på Ældrerådets vegne skrevet og budt ham
velkommen til Hillerød Kommune. BV har ligeledes bedt ham komme
og orientere Ældrerådet om arbejdet, når han lige er kommet på plads.
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Omsorg- og Livskraftudvalget har inviteret Ældrerådet til dialogmøde
den 5. marts 2020. Flg. deltager: BV, EMF, KBS, HK, RMO, BO



Den omtalte Hospice-gruppe, der oprettes sammen med 2 andre
kommuners ældre/seniorråd (Hørsholm og Furesø) får deltagelse af BV
og EMF.



Ældrerådet melder sig ind i Hospice Støtteforening.



Der er 25 års jubilæomsfest i Grønnegadecentert den 17. marts 2020
og Ældrerådet deltager med: BV, EMF, RMO, HK, PN. BV tilmelder os.

Ad Pkt. - 7 Orientering fra de politiske udvalg.
Ældrerådet har fordelt de politiske udvalg mellem sig, og man følger sit
udvalg på nettet.
0msorg og livskraftudvalget. Udvalgsformand Christina Thorholm – BV
Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget. Udvalgsformand Dan Riise – PN
Natur, miljø og Klimaudvalget. Udvalgsformand Louise Colding – HK
Idræt og Sundhedsudvalget. Udvalgsformand Hanne Kirkegaard - JHP
Folkeoplysningsudvalget. Udvalgsformand Susanne Due Kristensen - BV
Kultur og Fritid. Udvalgsformand Rikke Macholm - BV
Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget. Udvalgsformand Thomas
Elong - EMF
Udvalget for Borgerinvolvering. Udvalgsformand Øzgen Yucell – BO

Ad Pkt. 8 - Orientering fra Hjemmeplejen og plejecentrene
 Hjemmepleje og sygeplejen – BO – intet nyt
 Lions Park – PN – Lions Park kollektiv – Der er aftalt rundvisning
på centret den 18. august 2020, kl. 14.00
 Skanselyet – BO – Møde aftalt i januar 2020.
 Ålholmhjemmet – EMF - intet nyt
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 Sophienborg – JHP/RMO – Intet nyt
 Skovhuset – CP – Intet nyt.
 Bauneparken – KBS – Undersøger om ældrerådet kan komme på visit
i marts måned 2020.
Ad Pkt. 9. Orientering fra de øvrige områder.
Mad til hver dag – BO er ældrerådets repræsentant i ”Mad til hver dag”.I
2020 deltager: PN og KBS og i 2021 CP og BV.
BV orienterer Helle Thyge om de nye deltagere i 2020. Første møde er
fastlagt til 1. april 2020.
Det Danske Madhus, Helsingør - BV og KBS. – intet nyt.
Aktivitetscentrene:
Grønnegadecentret – BV deltog i bestyrelsesmøde 2. januar og 3. januar i
Nytårskur samt 10. januar i sundhedsudvalgets møde.
Voksenklubben i Uvelse – BV Intet nyt
Aktivitetscentret i Skævinge – RMO Intet nyt
Demensområdet/cafe - BV
Boliger – BV og EMF – intet nyt
Sundhedscenteret EMF og BV – intet nyt
Trafik. – PN – intet nyt
Frivilligcenteret. – BV deltog i Nytårskur 10. januar.Generalforsamling
afholdes 5. februar 2020. 15. januar deltog BV i møde om ”Livsfaser” og
bofællesskaber.
Ad Pkt. 10 Synliggørelse.
Månedsrapport for antal besøg på hjemmesiden er rundsendt

Ad Pkt. 11 Orientering fra Danske Ældreråd, Regionsældrerådet og
Danske Ældreråd.
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Det er skuffende, at Danske Ældreråd ikke har ytret sig i sagen om
”Mimrekortet”. BV vil tage dette op på årsmødet i Nyborg til april.
Danske Ældreråd har meldt ud at der er 4 nye mærkesager, som man bl.a.
vil arbejde med i 2020:
1.
2.
3.
4.

Vi
Vi
Vi
Vi

vil
vil
vil
vil

sikre
sikre
sikre
sikre

økonimi til en værdig ældrepleje
alle forebyggelse, så ældre kan få et godt liv
et nært sundhedsvæsen med kvalitet og uden egenbetaling
udbredelse af nye boligformer til ældre

Danske Ældreråd afholder temadag, den 24. februar i Frederiksborgcentret.
BV, HK og RMO deltager. RMO sørger for at tilmelde.
Nordgruppen.
Næste møde i Nordgruppen er 4. februar 2020.
BV og RMO deltager.
Regionsældrerådsmøde.
Der var inviteret til Nytårskur den 16. januar 2020
Næste møde i Regionsældrerådet er 5. februar 2020.
BV og RMO deltager.
Ad Pkt. 12 Kalender 2019/2020

















4. februar – Nordgruppen
5. februar – Regionsældreråd
21. februar – Ældrerådsmøde
20. marts - Ældrerådsmøde
7. april – Nordgruppen
1. april – Møde i ”Mad til hver dag”
24. april – Ældrerådsmøde
27. og 28. april – Årsmøde på Nyborg Strand
12. maj – Regionsældreråd
22. maj - Ældrerådsmøde
11. august – Nordgruppen
18. august – Ældrerådet besøger Lions Park
20. august – Regionsældreråd
21. august – Ældrerådsmøde
25. september - Ældrerådsmøde
20. oktober – Nordgruppen
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23. oktober - Ældrerådsmøde
4. november – Regionsældreråd
20. november – Ældrerådsmøde
11. december - Ældrerådsmøde

 Alzheimers Foreningens Torsdagscafé: kl. 15.00 – 17.00 i
Slotsbio: 13. februar, 12. marts, 14. maj samt et møde i juniDer er flot program med oplægsholdere på hver møde. Desuden er der
søndagstræf, hver 4. søndag med fælles transport Læs mere på:
alzheimer.hillerod@gmail.com
 Demenscafeen i Grønnegadecentret: kl. 14.30 – 16.30.
Flg. datoer fer aftalt for Første halvår af 2020:
30. januar, 27. februar, 26. marts, 30. april, 28. maj og 25.juni
Ad Pkt. 13 Eventuelt
CP nævnte bl.a. at der er trivselsundersøgelser på vej i kommunen, både
blandt personale og borgere.
Ad Pkt. 14 Næste møde er den 21. februar 2020, kl. 09:15, som sædvanlig
i Grønnegadecentret.
Forslag til gæster på kommende møder:




Sussie Dybing
Jette Holbek Holm
Carsten Theis Gaardbo

På Ældrerådets vegne
Birgit Vejby
Formand for Hillerød Ældreråd
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