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Referent
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03
Ordinært møde
Fredag den 21. august 2020
Klokken 09.15 – 12.00
Beboerhuset Nyhusevej
Birgit Vejby (BV), Else Marie Fejerskov(EMF), Birthe Olsen (BO), Kirsten B. Svendsen (KBS), Harald Knudsen(HK), Claus Philipsen(CP) og Knud List (KL)
Kirsten B Svendsen
Else Marie Fejerskov
Rose Marie Opitz (RMO)) og Preben Nielsen (PN)

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, 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.

I referat nr. 3 stod der fejlagtigt, at dialogmødet med Omsorg og Livskraft ville
være den 12. august, men mødet var den 19. august fra klokken 16.30 til
17.30.
Referat fra Ældrerådets møde nr. 3 den 25. maj 2020 er blevet rundsendt,
godkendt og derefter sendt til forvaltning og byrådet samt lagt på hjemmesiden.
Efterfølgende var CP utilfreds over, at alle hans kommentar ikke var medtaget
i høringssvaret og kaldte det for, at der var anvendt censur.
Det er korrekt, at det kun var konklusionen som var blevet indskrevet i høringssvaret. Se yderligere under punkt. 5.
På mødet den 21. august ønskede CP, at der blev indskrevet i referatet, at han
er valgt for at varetage de ældres interesser og ikke egne interesser, og at referaterne ikke er fyldestgørende.

Ad Pkt. 3 Orientering om Ældrerådets økonomi.
Orienteringen er udsat til næste møde, da PN havde meldt afbud på grund af
sygdom
_
Ad Pkt. 4 Høringssager.



Handicappolitikken – høringssvar udarbejdet og fremsendt den 4. august
Budget 2020 – 2024 – høringssvar udarbejdet og fremsendt den 17. august




IN-udbud af ortopædisk fodtøj og indlæg, blev behandlet på dette møde.
Milnersvej, flytning af busstoppesteder, blev behandlet på dette møde.

Ad punkt. 5 Opfølgning fra sidste referat.


Ældrerådet afventer tilbagemelding fra Movia med forslag om ny mødedato.



Ældrerådets tur til Demenslandsbyen og ”Fattiggården”, som begge er i
Svendborg, udsættes til næste år.



Afventer stadig en tilbagemelding fra Ældresagen i Hillerød på vor forespørgsel, om der er opsat hjertestartere, og om der er løbere i kommunens små landsbyer.



Afventer stadig tilbagemelding fra Birgitte Lynge om Ældrerådet kan få
taletid på ”Fødselsdagsmøderne for de 75-årige borgere”. Det blev aftalt, at BV rykker for svar.



Ældrerådet deltog den 19. august i dialogmøde med
kraft udvalget.

Omsorg og Livs-

Ældrerådet havde fremsendt følgende spørgsmål til udvalget


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.



Status på hovedrengøring og hvordan den udføres og af hvem. Bliver køleskabene jævnligt rengjort.



Ældrerådet vil anbefale, at der etableres et Hospice i kommunen.



Mad til hver dag: Ældrerådet vil foreslå, at prisen på tilkøb nedsættes.



Hvordan er processen i en lukket høringssag.



Er der ansat ufaglært personale i Ældreplejen

Sommerpakken der skal sikre aktiviteter for ældre er vedtaget. Hvilken
tanker har udvalget gjort ?


Ældrerådet vil anbefale, at valget i 2021 bliver fremmødevalg



Ældrerådet ønsker at dialogmøderne fremover bliver af længere
varighed



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. EMF og BV vil kontakte gruppen og foreslå et
snarligt møde.



BV har kontaktet kommunens jurister for reglerne om at optage fra
møder på telefonen. Man må godt optage fra møder, men man bør oplyse dette.



Ønsker et Ældrerådsmedlem at optage dele fra et møde, skal medlemmerne oplyses herom, og der skal være accept fra alle.



BV foreslår derfor, at vi i forretningsordenen tilføjer et punkt omkring
brug af mobiltelefoner på møderne.



På sidste møde orienterede HK om, at kørekort skal fornyes inden udløbsdatoen som står på kørekortet. RMO vil bede Webmaster undersøge sagen og lægge info på hjemmesiden.

KT. 6 Orientering fra formanden


Per Schulz har haft et læserbrev i Amts avisen , ”om omsorgssvigt”



Læserbrevet var også sendt til Hillerød Posten, som kontaktede BV, da
de gerne ville bringe Ældrerådets kommentar sammen med læserbrevet fra PS. Ældrerådets svar er fremsendt avisen.



Danske Ældreråd har inviteret til temadag med fokus på valg til Ældreråd. KBS, KL og BV deltager den 20. oktober på Højbro Plads. BV har
bedt RMO om at foretage tilmeldingen.



Ældre og Sundhed har inviteret 3 medlemmer fra Ældrerådet til at deltage i ”Visionsproces om fællesskabet i Favrholm” den 16. september
klokken 17.00 – 20.30 Info om sted kommer senere
BV foreslår: EMF, BV og PN.



Kontaktpersonerne på plejehjemmene, kunne oplyse, at pårørende til
borgere på plejehjemmene løbende er blevet informeret om status og
om hvordan de skal forholde sig omkring besøg. Personalet har gjort
en stor indsats for at hjælpe og vejlede alle som kom på besøg efter
aftale. Det er selvfølgelig vigtigt at alle følger Sundhedsstyrelsens vejledninger og daglige anbefalinger.

Pkt. 7 Orientering fra de politiske udvalg.
Ældrerådet har fordelt de politiske udvalg mellem sig, og man følger sit udvalg
på nettet Byrådet.
0msorg og Livskraftudvalget. Udvalgsformand Christina Thorholm – BV

Fra udvalgsmødet den 12. august
1. Hjemmeplejen og Sygeplejen – status på økonomi
2. Fælles akutfunktion for sygepleje i de 8 nordsjællandske kommuner
3. Handicappolitikkens handleplan – godkendelse
Pkt 8 Regnskab 2o19 – timepriser for hjemmehjælp og nye priser fra juli 2020
Sag nr. 9 Borgerinvolvering i brugerbestyrelser, råd og nævn- proces for det
videre arbejde
Sag nr. 11. Aktiviteter på demensområdet 2020
Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget. Udvalgsformand Dan Riise – PN



PN har skrevet til udvalgsformanden omkring den dårlige adgang med
offentlig transport til Sundhedshuset.
Desværre har PN modtaget en tilbagemelding, som viser, at udvalget
ikke forstår at afstanden fra stoppested til Sundhedscenteret giver problemer for borgere, som skal benytte faciliteterne i Sundhedshuset
Ældrerådet har efterfølgende modtaget flytning af fodgængerovergang
på Milnersvej i høring.

Natur, miljø og Klimaudvalget. Udvalgsformand Louise Colding – HK
Idræt og Sundhedsudvalget. Udvalgsformand Hanne Kirkegaard – RMO
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 – NL
Anette Sophie Bech Hjorth er ansat som ny leder af Hjemmeplejen, Sygeplejen og Uddannelse.

Lions Park – PN – Lions Park kollektiv
Skanselyet – BO
Ålholmhjemmet – EMF –
Sophienborg – HK
Skovhuset – CP –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 2021 er det CP og KL som deltager.
BO og BV deltager hver gang.
Det Danske Madhus, Helsingør - BV og KBS.
KBS aftaler snarest et møde

Aktivitetscentrene:
Grønnegadecentret – BV
Centeret begyndte en forsigtig åbning den 8. juni efter flere Bestyrelsesmøder
enten elektroniske eller fysiske møder hvor der blev holdt stor afstand.
I en periode var en fra bestyrelsen til stede for at orientere om forholdene. BV
havde vagt hver mandag formiddag.
Bestyrelsesmøderne afholdes fra primo juni i Grønnegadecenteret med stor
afstand mellem medlemmerne

Voksenklubben i Uvelse – BV Intet nyt
Aktivitetscentret i Skævinge – RMO

Boliger – BV og EMF – intet nyt
BV, EMF og PH deltager i ”Vær med til at udvikle fællesskaber mellem generationer” den 16. september
Sundhedscenteret EMF og BV – intet nyt
Trafik. – PN –

Frivilligcenteret. – BV 1. møde i Kom Med blev afholdt den 21. juni ved et
bord i haven.
Den 11. august deltog BV i 1. planlægningsmøde om ”Den 3. og 4. alder”
BV deltog i generalforsamlingen den 20. august.
Der er udfærdiget en meget informativ brochure ”Guide til Fællesskaber og aktiviteter for seniorer i Hillerød Kommune”
Demens
Dementkonsulent Sussie Dybing har fremsendt følgende
1. Viden om demens, et kursus for pårørende udbydes sammen med 3 andre kommuner
2. Gåtur og samtale for alle pårørende
3. Lær at takle hverdagen som pårørende

Ad Pkt. 10 Synliggørelse.
Ældrerådet har med stor ærgelse besluttet ikke at afholde International Ældredag 1. oktober på grund af Coronasmittefaren. Men vi håber at kunne afholde dagen til næste år.

Ad Pkt. 11 Orientering fra Danske Ældreråd, Regionsældrerådet og
Danske Ældreråd.



Hillerød Ældreråd er skuffet over at Danske Ældreråd har været så
usynlige under omsorgssvigt på nogle af landets plejehjem.
Endnu en gang må vi konstatere, at Danske Ældreråd er meget usynlige i pressen.

Danske Ældreråds mærkesager, som man vil arbejde med i 2020:





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

Den 17 og 18 august holdt Danske Ældreråds bestyrelse seminar vedrørende mærkesagerne



’

Årsmødet og Repræsentantskabsmødet i marts måned blev annulleret
og afholdes som et ½ dagsmøde i forbindelse med konferencen Vingstedcenteret
Modtaget Orientering om smittespore APS og om
Sommerpakken, der skal sikre aktiviteter for ældre












Nyhedsbrev – juni
Ny undersøgelse slår fast at Fremmødevalg giver høj stemmeprocent.
Regering og KL har netop afsluttet forhandlingerne om kommunernes
økonomi for næste år og DÆ mener, at konsekvensen er en udhuling af
ældreområdet.
Coronapandemien herunder besøg på plejehjemmene
Magnus Heunicke afviser at skrive klippekortordningen ind i serviceloven
Risikoen for ældre må ikke alene baseres på alder
Der forventes 59 % flere over 80 år i 2020
Gratis vaccination mod pneumokokker til ældre, der er fyldt 65 år.
Taskforcei præsenterer anbefalinger til at skaffe flere hænder i ældreplejen.
D.Æ.har fremsendt Ny håndbog om Ædrerådenes arbejde.



D.Æ. fremsender løbende info om status på Coronapandemien og om
forholdene på plejehjemmene.



Danske Ældreråd har fremsendt invitation om temadag med fokus på
valg til ældreråd og kommunale erfaringer med Cov-19.

Nordgruppen, BV og ROM.
Møde den 18. august er aflyst på grund af lokalemangel
Nyhedsbrev juni er modtaget.
-

Ny undersøgelse slår fast, at fremmødevalg giver høj stemmeprocent
Ældrerådene frygter, at Økonomiaftalen medfører fortsat udhuling af
ældreområdet

Regionsældrerådsmøde. BV, EMF og ROM
BV deltog i møde den 20. august, hvor der kun kunne deltage 1 fra hvert Ældreråd
Overlæge Trine Sander Pedersen holdt indlæg om ældresygdomme og kom ind
på
-

Hold raske ældre raske
Et godt ældreliv trods sygdomme
Sammenhængende patientforløb, på tværs af almen lægepraksis, sygehus, kommune – især for multikronikere

Ad Pkt. 12 Kalender 2019/2020










19. august - Dialogmøde med Omsorg og Livskraft
20. august – Regionsældreråd
21. august – Ældrerådsmøde
25. september - Ældrerådsmøde
20. oktober – Nordgruppen
23. oktober - Ældrerådsmøde
4. november – Regionsældreråd
20. november – Ældrerådsmøde
11. december – Ældrerådsmøde og derefter julefrokost

 Alzheimers Foreningens Torsdagscafé: kl. 15.00 – 17.00 i Slotsbio:
Tilmelding er nødvendig, da der kun må være 20 personer
 10. september: Tim Panduro
 8. oktober – Sam Nielsen
 12. november, Kaj nielsen
 10. december, Julearrangement
 Tilmelding er nødvendigt

søndagstræf, hver 4. søndag med fælles transport Læs mere på:
Alzheimer.hillerod@gmail.com
 Der afholdes demenskurser for pårørende
 Demenscafeen i Grønnegadecentret: kl. 14.30 – 16.30.
Flg. datoer er aftalt for sidstete halvår af 2020:
27. august, 24. september, 29. oktober, 26. november
Forslag til gæster til de ordinære Ældrerådsmøder
BV kontakter Anette Hjort leder af hjemmeplejen og sygeplejen og foreslår den
25. september eller 23. oktober

Pårørende konsulent Jette Holm
Dementkonsulenten Susie Dybing
Birgitte Lynge - Forebyggelseskonsulent
Lederen af Det interne vikarkorps Carsten Theis Gaadboe
Maja Schmidt leder af visitationen

Ad Pkt. 13 Eventuelt
Der var intet.
Ad Pkt. 14 Næste møde er fredag, den 25. september kl. 09:15 – 13.00 i
beboerhuset Nyhusevej

På Ældrerådets vegne
Birgit Vejby
Formand for Hillerød Ældreråd

