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Mødetype
Dato
–
Tidspunkt
Sted
Deltagere

Referent
Ordstyrer
Afbud

03
Ordinært møde
Tirsdag den 26. maj
Klokken 14.00 - 17.00
Beboerhuset Nyhusevej 2, Hillerød
Birgit Vejby (BV), Else Marie Fejerskov(EMF), Preben
Nielsen (PN), Birthe Olsen (BO), Kirsten B. Svendsen
(KBS), Harald Knudsen(HK), Claus Philipsen(CP) og
Knud List (KL)
Birgit Vejby og Else Marie Fejerskov
Else Marie Fejerskov
Rose Marie Opitz (RMO)

Mødeaflysninger: De ordinære møder, henholdsvis den 20. marts og den 24.
april, blev aflyst på grund af retningslinjer for afholdelse af møder under Coronapandemien.

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.
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Pkt. 10. Synliggørelse.
Pkt. 11.
Orientering fra Danske Ældreråd, Regionsældrerådet og
Nordgruppen.
Pkt. 12. Kalender.
Pkt. 13. Eventuelt.
Pkt. 14. Næste møde.

Ad Pkt. 1 Godkendelse af dagsordenen.
Dagsordenen blev godkendt.

Ad Pkt. 2 Godkendelse af referat.
Referat fra Ældrerådets møde nr. 2, den 21. februar 2020 er blevet rundsendt,
godkendt og derefter sendt til forvaltning og byrådet samt lagt på hjemmesiden.

Ad Pkt. 3 Orientering om Ældrerådets økonomi.
PN orienterede om Ældrerådets økonomi.
Regnskab for 2019 er godkendt af forvaltningen og Ældrerådets rådighedsbeløb for 2020 er modtaget.
I 2019 reserverede Ældrerådet i et beløb til forudbetaling for deltagelse i Danske Ældreråds repræsentantskabsmødet og den efterfølgende konference samt
turen til demenslandsbyen i Svendborg samt besøg på ”Fattiggården” også i
Svendborg. Begge arrangementer er blevet udsat grundet coronapandemien.

Ad Pkt. 4 Høringssager.
I marts måned var der ingen høringssager.
I april behandlede Ældrerådet følgende høringssag: Anvendelse af uforbrugte
puljemidler – bedre bemanding og mere værdig ældrepleje. Sagen er en lukket
dagsorden, og sagen blev behandlet over mail og telefon.

BV havde fået oplyst, at Ældrerådet kunne forvente at få Handicappolitikken i
høring på maj mødet. Men efterfølgende fået oplyst, at, processen er blevet
udskudt.

Ad punkt. 5 Opfølgning fra sidste referat.


Det aftalte møde den 19. marts med Movia blev udsat, og vi venter på,
at der igen må holdes møder på Rådhuset.



BO, KBS og HK deltog i det af Birgitte Lynge afholdte ”Fællesmøde for de
75- årige” den 28. februar og orienterede om det. Birgitte Lynge har
skrevet og takket for, at Ældrerådet deltog.
Det blev aftalt, at BV skriver til Birgitte Lynge, da Ældrerådet finder det
rimeligt, at Ældrerådet også i plenum orienterer om vort arbejde på de
fremtidige ”fødselsdagsmødet”.
Næste ”fødselsdagsmøde” er udskudt indtil videre.



Planlægningen af fællesturen til Demenslandsbyen i Svendborg og besøget på ”Fattiggården”, som også ligger i Svendborg, er udsat på grund af
coronapandemien, men vi håber alle, at kunne gennemføre turen senere
på året.



BV har endnu ikke modtaget en tilbagemelding fra Ældresagen i Hillerød
på vor spørgsmål til næstformanden, om der er opsat hjertestartere, og
om der er løbere i kommunens små landsbyer.



Omsorg og Livskraft havde inviteret til dialogmøde men det er blevet udsat et par gange, men det sidste forslag er den 12. august fra klokken
16.oo – 16.45. Efterflg. er mødet rykket til 19.august.



BV har forespurgt, hvordan dialogmødet var planlagt, og om man forventede spørgsmål fra Ældrerådet og fået følgende svar:
Omsorg og Livskraftudvalget har sendt følgende spørgsmål til Ældrerådet
som basis for dialogmødet:
1. Hvad synes I er det væsentligste politisk at vide ift jeres indsats
som Ældreråd?
2. Hvilke nye initiativer synes I er vigtigt at der arbejdes videre med?

3. Når der nu kommer en udmelding om, at der skal spares 1½%.
hvad ville det så være klogest at gøre?



BV håber, at alle har mulighed for at deltage.
Hvis dialogmødet udskydes, fremsender vi følgende spørgsmål til forvaltning og udvalgsformanden.
1. Hvorledes er Coronapandemien forløbet for de ældre borgere, som bor
henholdsvis på plejehjem og i egen bolig samt for personalet, og hvilken
erfaringer har man gjort..
2. Status på hovedrengøring og hvordan den udføres og af hvem.
3. Mad til hver dag: Kan prisen på tilkøb nedsættes.
4. Hvordan er processen i er en lukket høringssag.
5. Kan Ældrerådet fremover få tildelt mere tid til dialogmøderne?
Inden mødet mødes Ældrerådet i Grønnegadecenteret klokken 13.00 til
et formøde.




Hospice-gruppe, der er oprettet sammen med 2 andre kommuners ældre/seniorråd (Hørsholm og Furesø), og hvor EMF og BV deltager, er
midlertidigt sat i bero.



Som aftalt har EMF meldt Ældrerådet ind i Hospice Støtteforening.



25 års jubilæumsfest for Grønnegadecentret, som Ældrerådet havde
købt billetter til, er udsat, men forventes at blive gennemført den 18.
september. Desværre har PN ikke mulighed for at deltage denne dag.




BV, RMO og KH deltog i Danske Ældreråds Temadag, mandag den 24.
februar er: Hvordan udvikler ældrerådene deres samarbejdsrelationer i
kommunerne, og hvordan arbejder kommunerne med forebyggelse på
ældreområdet. Temadagen forgik i Frederiksborgcentret.

PKT. 6 Orientering fra formanden


Sundhedsstyrelsen har bevilliget 2,2 millioner kroner i støtte til Rådgivning og Aktivitetscenter i Demensvenligt Nordsjælland frem til 2023.
Hillerød kommune, Allerød Kommune og Helsingør Kommune samarbejder om at skabe et tværkommunalt rådgivnings- og aktivitetscenter
for borgere med demens og deres familie. Ældrerådet har ønsket demenskonsulenten til lykke og god arbejdslyst.



Det var en stor glæde, da der blev åbnet for muligheden for at besøge
beboerne på plejehjemmene igen. Men selvfølgelig skal der overholdes

nogle regler. Sundhedsstyrelsen offentliggør retningslinjer for besøg på
plejehjemmene. Selv om det foreløbig foregår på en alternativ måde i
forhold til tidligere, er det bedre end ingen kontakt med familien.


Borgmesteren har sendt brev til foreningsformænd med overskriften
”Hvordan skal Hillerød Kommune udvikle sig i fremtiden? ”



Da både mødet i marts og april blev annulleret, og da vi ikke havde
mulighed for at mødes, udfærdigede EMF og BV et notat til Ældrerådet
med de vigtigste informationer.



En bruger af GrønnegadeCentret har skrevet til Ældrerådet, da han står
uforstående overfor, at Ældrerådet har accepteret, at der midlertidigt
er børnepasning på GrønnegadeCentret og ikke adgang for de ældre
borgere, som centeret er bygget til.



Ældrerådet har svaret borgeren og sendt korrespondancen til orientering til Kommunen og Grønnegadecenteret. Både kommunen og Grønnegadecenteret takkede for orienteringen.
Hella Obel oplyste efterfølgende, at man undersøger muligheden for at
åbne for de udendørs funktioner.



BV har på vegne af Ældrerådet fremsendt kommentar til Danske Ældreråds bestyrelse vedrørende DÆs- formands udtalelse i Frederiksborg
Amts Avis. Han udtaler, at landets ældreråd er blevet spurgt om deres
holdning til besøg på Plejehjemmene. Men Hillerøds Ældreråd er aldrig
blevet spurgt af DÆ.



Anette Hjort er blevet ny leder af hjemmeplejen, Sygeplejen og Uddannelse. Ældrerådet har skrevet og budt hende velkommen.
BO og BV havde den 4. maj møde med Anette Hjort. Vi havde et godt
møde, med gensidig orientering om vort arbejde. Annette Hjort vil gerne
komme til et af de ordinære møder, så alle kan hilse på hende, og hvor
hun kan orientere om hendes opgaver og visioner for arbejdet.



Vi vil fremover bestræbe os på at have en gæst ved hvert andet møde.



”Markedspladsen” – informationsmøde for nye borgere skulle have været afholdt den 2. april blev udsat.





Den 4. marts stod der i avisen, at der ikke er lægemangel i Hillerød,
dette var en information, som kan glæde alle. Centrumlægerne flytter
til Nordre Banevej 4, hvor der er indgang fra stueplan.
I aviserne har der været en del artikler om økonomien i Hjemmeplejen
og meninger om, hvordan overforbruget er skabt.



BV har i Støberihallen overværet et spændende foredrag ”Hold hjernen
frisk.”.



Gribskov Ældreråd har fremsendt deres Samarbejdsaftale med kommunen. Materialet er blevet rundsendt.



Tirsdag den 12. maj kl. 18.00 havde demenskonsulenten inviteret til
foredrag med Philip Jones med overskriften ”At trives med en kronisk
sygdom”. Men dette arrangement blev også aflyst.
.
Flere fra Ældrerådet deltog i Ældresagems generalforsamling.
Desværre er hverken formandens beretning eller referatet fra mødet
endnu ikke blevet rundsendt.






Den 3. april bragte Frederiksbergs Amts Avis en fin artikel om” Mad til
hver D” ag, primært omkring ændring af udbuddet af retter.Helle Thyge oplyste, at antallet af retter er blevet reduceret, da ikke alle medarbejdere måtte være på arbejde samtidig.



Det blev også oplyst, at Mogens Nielsen har klaget over, at han havde
fået leveret andre retter end bestilt. BV har kommenteret artiklen til
Helle Thyge.



Hillerøds Sundhedscenter har været i spil for at modtage Corona- patienter, men da centeret ikke er skønnet velegnet, har kommunen indgået et samarbejde med Frederikssund om at indlægge de udskrevne
patienter på Tolleruphøj i Frederikssund.



Ny lovgivning om Webtilgængelighed, BV og RMO indkalder til møde
med forvaltningen.

Pkt. 7 Orientering fra de politiske udvalg.

Ældrerådet har fordelt de politiske udvalg mellem sig, og man følger sit udvalg
på nettet.
Byrådet. Møderne i marts og april måned er holdt elektronisk
Nedennævnte sag blev der enten orienteret om eller anbefalet læst
29.04
Punkt. 7: Boligselskabet Domea Hillerød – godkendelse af skema B for plejeboliger på Sophienborg.
I HillerødPosten den 21. maj oplyses det, at arbejdet er begyndt.
Punkt 8: Udbud af18 elbiler til Hjemmeplejen og opsætning af ladestandere
samt supplerende sagsfremstilling
Punkt: 19 Redegørelse for styring af Hjemmeplejen og Sygeplejen 2020
Punkt 20: Ophold på Trollehøj for Coronasmittede.
0msorg og Livskraftudvalget. Udvalgsformand Christina Thorholm – BV
Udvalgsmøde 6. maj
Punkt nr. 1 Opfølgning på OLUs udviklingsmål: Borgerne oplever sammenhængende sundhedsindsats.
Punkt 4. Budget 2020 – 2o24
Pkt. 5. Hjemmeplejen og Sygeplejen – status på økonomi og indsatser i forhold
til styring
Punkt 6. Anvendelse af uforbrugte puljemidler, bedre bemanding og mere
værdig ældrepleje – med høringssvar fra Hillerød Ældreråd
Pkt. 7 Udmøntningsplan 2021 1. opdatering
Pkt. 8. Sam tænkning af plejehjem og daginstitution i Favrholm – anlægsbevilling og igangsætning.
Punkt. 12 Hillerød Handicapråd – Årsberetning 2019
Punkt 13 Hillerød Udsatte råd – Årsberetning 2019
Punkt 14. Hillerød Ældreråd – Årsberetning 2019

Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget. Udvalgsformand Dan Riise – PN
O1.o4.2021

Pkt.3 Arkitekturpolitik – endelig vedtagelse
Pkt. 4 Arkitekturråd -udpegning af kandidater
Pkt. 7 Milnersvej – flytning af busstoppesteder og etablering af busstoppesteder og etablering af signalreguleret stikkrydsning.
Sag nr. 15 Handicappolitikken
Sag nr. 6. Status for projekter for fremkommelighed og mobilitet 2020

Natur, miljø og Klimaudvalget. Udvalgsformand Louise Colding – HK
Møde den5 maj
Pkt. 8 Godkendelse af strategi for mere by natur
PKT 9 Handicappolitikkens handleplan i høring.
Haveejere skal lære at kompostere

Idræt og Sundhedsudvalget. Udvalgsformand Hanne Kirkegaard – RMO
03.03-2020
Pkt. 4. Udviklingsmål

Folkeoplysningsudvalget. Udvalgsformand Susanne Due Kristensen - BV
Kultur og Fritid. Udvalgsformand Rikke Macholm – BV
Ældrerådet ser frem til at bibliotekerne kulturstederne, Frivilligcenteret, ældrecentrene åbner igen, da de er til gavn for byens ældre borgere og er med til at
mindske ensomheden hos mange.
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 –

Anette Hjorth er ansat som ny leder af Hjemmeplejen, Sygeplejen og Uddannelse.

Lions Park – PN – Lions Park kollektiv – Der er aftalt rundvisning på
centret den 18. august PN har rundsendt et notat, som informerer om, hvordan Lions Park vil få besøg til beboerne til at fungere

Skanselyet – BO –
BO kontakter løbende lederen, som har oplyst at alt fungerer fint.
Ålholmhjemmet – EMF – Møde den 15. juni er aflyst.
Deltagerne har fået brev fra Kirsten Gosvig om, at det går godt på
hjemmet.
Sophienborg – HK –
Skovhuset – CP – KBS har oplyst at der er en af beboerne som blev testet positiv med corona, men som heldigvis kom godt igennem krisen.
Bauneparken – KBS – Dato for besøg er udsat.
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. I 2021er det CP og KL som deltager. BO og BV
deltager hver gang.
Første møde var aftalt til den 1, april, men mødet blev aflyst, hvilket ”Åbent
hus arrangementet” også blev.

Det Danske Madhus, Helsingør - BV og KBS.
KBS og BV har fået en henvendelse fra en borger.

Aktivitetscentrene:
Grønnegadecentret – BV

Ved generalforsamlingen den 28. februar 2020 deltog RMO, BO, EMF og BV
BV deltog i den nye bestyrelses 1. bestyrelsesmøde den 5. marts og i BV deltog i Sundhedsudvalgsmødet den 6. marts. Derudover i en masse møder i forbindelse med arrangementer i jubilæumsugen
Den store festlighed den 17. marts blev også aflyst efter opfordring fra kommunen
Den store fest i forbindelse med jubilæet, som skulle holdes på Hillerød Rådhus
den 17. marts blev også aflyst. Festlighederne forventes gennemført i september
Voksenklubben i Uvelse – BV Intet nyt
Aktivitetscentret i Skævinge – RMO og KBS deltog i fællesspisning den 6.
marts, kl. 17.00
Boliger – BV og EMF – intet nyt
Sundhedscenteret EMF og BV – intet nyt
Trafik. – PN – intet nyt
Frivilligcenteret. – BV ”Hjælp Lokalt” - sammen åbner vi Hillerød efter corona- nedlukningen”
Medlemsmøde og generalforsamling den 19. marts – blev aflyst på grund af
frygt for smittefaren.
Ad Pkt. 10 Synliggørelse.
Månedsrapport for antal besøg på hjemmesiden er rundsendt

Ad Pkt. 11 Orientering fra Danske Ældreråd, Regionsældrerådet og
Danske Ældreråd.
Danske Ældreråds mærkesager, som man vil arbejde med i 2020:
1.
2.
3.
4.

Vi
Vi
Vi
Vi

vil
vil
vil
vil

sikre
sikre
sikre
sikre

økonomi 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

ROM, HK og BV deltog den 24. februar i Temadag om samarbejdsrelationer og
forebyggelse

Danske Ældreråd har haft møde med ministeren omkring Coronapandemien.
Årsmødet og Repræsentantskabsmødet i marts måned blev annulleret og afholdes som et ½ dagsmøde i forbindelse med konferencen Vingstedcenteret.
Danske Ældreråd har videresendt skrivelse fra Sundhedsstyrelsen om et tilbud
om gratis vaccination imod pneumokokker til risikogruppen. Vaccination tilbydes nu gratis til alle ældre over 65 år. Henvendelse til egen læge.
Ligeledes en info om at Røde Kors tilbyder hjælp f.eks til indkøb og ”snakke
sammen”
Begge dele er omtalt af pressen.

Den 5. maj fremsendte D.Æ. info med overskriften ”Opdaterede anbefalinger:
1. Risikoen for ældre må ikke alene baseres på alder.
2. Orientering om aftale, der skal sikre hjælp til ældre under coronakrisen,
Nyhedsbrev marts 2020..
Orientering om afvikling af Repræsentantskabsmøde 2020.
Bestyrelsen ønsker at afvikle Repræsentantskabsmødet i forbindelse med konferencen i Vingstedcenteret den 24. november.

Referat fra bestyrelsesmøde den 27. april

Røde Kors har kontaktet Danske Ældreråd om at sprede infoen om den hjælp
de 15000 frivillige kan tilbyde under coronapandemien.
De fleste artikler i marts Nyhedsbrev handler om Corona

Nordgruppen, BV og ROM.
Der har ikke været afholdt møder.
Regionsældrerådsmøde. BV, EMF og ROM
Der har ikke været afholdt møder,

Ad Pkt. 12 Kalender 2019/2020













18. august – Nordgruppen
19. august – Dialogmøde på Rådhuset
18. august – Ældrerådet besøger Lions Park
20. august – Regionsældreråd
21. august – Ældrerådsmøde
25. september - Ældrerådsmøde
20. oktober – Nordgruppen
23. oktober - Ældrerådsmøde
4. november – Regionsældreråd
20. november – Ældrerådsmøde
11. december - Ældrerådsmøde

 Alzheimers Foreningens Torsdagscafé: kl. 15.00 – 17.00 i Slotsbio:
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
Få mere at vide – skriv til: alzheimer.hillerod@gmail.com
https://www.alzheimer.dk/lokalt/region-hovedstaden/lokalforeninger/hilleroed/

 Demenscafeen i Grønnegadecentret: kl. 14.30 – 16.30.
Flg. datoer er aftalt for første halvår af 2020:
Forslag til gæster til de ordinære Ældrerådsmøder
Pårørende konsulent Jette Holm
Dementkonsulenten Susie Dybing
Forebyggelseskonsulent Birgitte Lynge
Anette Hjort, nyansat leder af hjemmeplejen og sygeplejen
Lederen af Det interne vikarkorps Carsten Theis Gaardboe
Maja Schmidt leder af visitationen

Ad Pkt. 13 Eventuelt
Der var intet.
Ad Pkt. 14 Næste møde er fredag, den 21. august kl. 09:15 – 13.00 som
sædvanlig i Grønnegadecentret.

På Ældrerådets vegne
Birgit Vejby
Formand for Hillerød Ældreråd

