Møde Nr. 2020
Mødetype
Dato –
Tidspunkt
Sted
Deltagere
Referent
Ordstyrer
Afbud

05 - 2020
Ordinært møde
Fredag den 25. september 2020
Klokken 09.15 – 12.00
Grønnegadecenteret, Grønnegade.
Birgit Vejby (BV), Else Marie Fejerskov (EMF), Birthe
Olsen (BO), Harald Knudsen (HK), Rose Marie Opitz
(RMO), Knud List Larsen (KLL)
Rose Marie Opitz
Else Marie Fejerskov
Kirsten B Svendsen (KBS), Claus Philipsen (CP) 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 DK Ældreråd, Regionsældreråd og
Nordgruppen.
Pkt. 12. Kalender.
Pkt. 13. Eventuelt.
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Pkt. 14. Næste møde.

Ad Pkt. 1 Godkendelse af dagsordenen.
Dagsordenen blev godkendt.
Ad Pkt. 2 Godkendelse af referat.
Referat fra Ældrerådets møde nr. 4. den 21. august 2020 er blevet rundsendt,
godkendt og derefter sendt til forvaltning og byrådet samt lagt på vores
hjemmeside. På referatet var KLL beklageligvis ikke noteret.
Ad Pkt. 3 Orientering om Ældrerådets økonomi.
Da PN havde sendt afbud, springer vi over dette punkt.
Ad Pkt. 4 Høringssager.
Ældrerådet har ikke modtaget høringssager til dette møde.
Ad Pkt. 5 Opfølgning fra sidste referat.
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Ældrerådet afventer tilbagemelding fra Movia med forslag om ny
mødedato.



Ældresagen i Hillerød på har nu svaret på vores henvendelse om,
hvorvidt Ældresagen er engageret i etablering af hjertestartere og
hjerteløbere i kommunens små landsbyer.
Svaret fra Ældresagen er ” Vi har ikke overblik over, hvor der mangler
hjertestartere. Hjerteløbere bliver sendt ud af via alarmcentralen 112”
Det var, hvad vi i Hillerød Ældreråd også vidste, og det er åbenbart ikke
et område, hvor Ældresagen i Hillerød vil være aktive.



BV har igen skrevet til Birgitte Lynge for at minde om, at Ældrerådet
gerne vil have taletid i plenum på fødselsdagsmøderne for at orientere
om vores arbejde. Birgitte Lynge har svaret den 9. september, at der
ikke har været noget fællesmøde på grund af Covid 19. Der kommer
heller ikke noget møde før i det nye år. Birgitte Lynge oplyser ligeledes,
at hun lige nu besøger de 75-årige individuelt.



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



RMO har tilføjet et punkt i Forretningsordenen om, at der ikke må
optages lydfiler fra vores møder i Ældrerådet, hvis der ikke er opnået
accept fra samtlige deltagere i mødet. Den reviderede Forretningsorden
skal underskrives og sendes til Hillerød Kommune.



Hillerød Posten har oplyst, at de har modtaget Ældrerådets svar på Per
Schultzs læserbrev om omsorgssvigt. Begge læserbreve blev bragt i
avisen i uge 36. Ligeledes blev der lagt en orientering på Ældrerådets
hjemmeside og sendt til byrådet til orientering.



BV, EMF og KLL havde tilmeldt sig til mødet om” Visionsprocessen om
Favrholm” den 16. september fra kl. 17.15 – 20.00. Men på grund af
Coronapandemien, blev mødet afholdt elektronisk, hvilket hverken EMF
og BV kunne få til at virke. KLL deltog elektronisk.



KBS, KLL og BV er tilmeldt temadag i Danske Ældreråds regi den 20.
oktober kl. 9 -15. Temadagen har fokus på Valg til Ældreråd.



Hella Obel har fremsendt nogle betragtninger omkring afholdelse af det
kommende Ældrerådsvalg i 2021. Vi tager fat på emnet, når BV, KBS og
KLL har deltaget i temadagen om valg til Ældre–og Seniorråd er afholdt,
og vi er blevet lidt klogere. Vi håber meget på en form for fremmødevalg.



Vi afventer referat fra dialogmødet den 19.august.

Ad Pkt. 6 - Orientering fra formanden
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Ældrerådet kan kun rose Hillerød kommune og medarbejderne for deres
håndtering af Coronapandemien.



Med dagsordenen ”Hvordan vi fastholder og styrker den gode kultur i
ældreplejen i Hillerød Kommune” har Kirsten Jensen, Christina Thorholm,
Vibeke Abel og/eller Hella Opel planer om at komme rundt til alle 6
Plejehjem og Rehabilitering og træning samt i Hjemmeplejen, sygeplejen
og uddannelse.
Til møderne deltog de forskellige faggrupper, beboere, brugere,
pårørende og ældrerådets repræsentant på stedet.
På møderne kunne der tales om alt, men man ønskede naturligvis at
høre hvad der var godt, og hvad der var mindre godt.
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Joyce Hansen har sendt en mail til BV. Mailen er desuden sendt til en del
politikere. Det er vedrørende transport og forslag til forbedring af
trafikken i Hillerød indre by. BV har svaret, at hendes henvendelse
behandles på dette møde. Ældrerådet henviser til Trafikudvalget, Dan
Riise.


For at gennemgå indholdet af Hillerød Kommunes kvalitetstandarder
på Ældre og Sundhedsområdet har Hella Obel har inviteret 2
repræsentanter fra Ældrerådet og 1 repræsentant fra henholdsvis
Handikaprådet og Udsatterådet til møde den 5. oktober kl. 14.00 –
16. BV og BO deltager.



Den 22. oktober kl. 8.30 er der aftalt møde med Hella Obel, vores
Webmaster Ole Eriksen, RMO og BV om vores hjemmeside, som ifølge
Digitaliseringsstyrelsen skal være tilgængelig for personer med høreog synshandicap.



På Region Hovedstadens sidste møde blev det endelige budget
vedtaget, og der var enighed om, at der skal etableres et produktionskøkken på det nye sygehus i Favrholm. Det er vi meget tilfredse med.
Ligeledes blev det besluttet, at de regionale busruter ikke skal
nedlægges.



Omsorg- og Livskraftudvalget har spurgt om Ældrerådet er
interesseret i sammen med Handicapudvalget og Udsatterådet, at
gennemgå resultatet af budgetforhandlingerne. Mødet vil blive
datofastlagt i oktober/november. BV har svaret, at vi naturligvis er
interesseret. Efterfølgende er der på grund af Coronapandemien
kommet en ændring af arrangementet, og Christina Thorholm har
tilbudt at komme og orientere os om budgettet, men kunne desværre
ikke komme til dette møde. Vi prøver til næste ordinære Ældrerådsmøde, som er 25. oktober 2020.



Den 9. september var der en fin omtale af borgerrådgiverens arbejde
efter, at hendes årsberetning havde været politisk behandlet.



BV er blevet kontaktet af en borger, som manglede input til en
uheldig sag on kørselshjælp.
BV er blevet kontaktet af en anden borger, som Ældresagen havde
foreslået at kontakte Ældrerådet om en kedelig sag om støj fra
overboere i ejendommen.



I begge tilfælde anbefalede BV de pågældende, at de kontaktede
henholdsvis Borgerrådgiver, Hella Obel og Vibeke Abel.

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 – RMO
Folkeoplysningsudvalget. Udvalgsformand Susanne Due Kristensen - BV
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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 og KLL. Den 10. september deltog BO i
telefonmøde med Anette Hjorth, som er ny leder af Hjemmeplejen, Sygeplejen
og Uddannelse. Fællesmødet blev aflyst. Næste møde er berammet til januar
2021
Lions Park – PN – Fællesmødet blev desværre aflyst.
Skanselyet – BO deltog i fællesmøde med borgmester, Vibeke Abel, Christina
Thorholm samt 25 beboere.
Bauneparken – KBS Fællesmøde blev aflyst
Ålholmhjemmet – EMF – EMF havde desværre ikke mulighed for at deltage i
fællesmødet Om Ældreplejen den 28. august. Næste møde er 28.september.
Sophienborg – HK Fællesmødet blev aflyst
Skovhuset – CP – deltog i Fællesmøde den 3. september
Rehabilitering og træning. Sektionsleder Annette Tzanya. BV deltog i møde
på Rehabiliteringscentret den 3. september. Der var ønske fra Sektionslederen
om, at centret får en repræsentant fra Ældrerådet. Vi valgte BV, som fremover
varetager den opgave.
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. Der er aftalt møde med Dorte
Borup Jørgensen den 5. oktober, kl. 10.30
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Aktivitetscentrene:
Grønnegadecentret – BV




På bestyrelsesmødet den 4. september deltog Hella Obel og Christian
Blaase. Bestyrelsen ønskede at høre om muligheden for at nedsætte
afstanden fra person til person. Hella Obel lovede at kontakte
Sundhedsstyrelsen for at blive opdateret
Torsdag den 10.september blev Hillerød RØD zone i Coronapandemien
og kommunaldirektøren fremsendte info om situationen.
Den 25. september stod Sundhedsudvalget for genåbning af
Grønnestien. Christina Thorholm og Rikke Makholm klippede båndet
Linedance og gospel er startet igen



Voksenklubben i Uvelse – BV Intet nyt




Aktivitetscentret i Skævinge – RMO Alle aktiviteter er startet op igen.
Boliger – BV og EMF – BV, EMF og KLL skulle have deltaget i møde omkring
”Vær med til at udvikle fællesskaber mellem generationer”. Mødet blev
desværre aflyst.
Sundhedscenteret EMF og BV – intet nyt
Trafik. – PN –intet nyt
Frivilligcenteret. – BV Der har været afholdt generalforsamling og
medlemsmøde

Ad Pkt. 10 Synliggørelse.
Ældrerådet har med stor ærgrelse besluttet ikke at afholde International
Ældredag 1.oktober 2020 på grund af Coronasmittefaren. Men vi håber at
kunne afholde dagen til næste år. Temaet for dette års FN Ældredag er:
”Forandrer pandemier synet på ældre og aldring”. En titel der maner til
eftertanke.
Ad Pkt. 11 Orientering fra Danske Ældreråd, Regionsældrerådet og
Nordgruppen.
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Sekretariatschef Trine Toftgaard Lund har fremsendt et notat med overskriften
”Danske Ældreråd på topmøde” hvilket er positivt, da de har været usynlige
under Coronapandemien. Regeringen afholder topmøde med alle
organisationer omkring ældrepleje i Danmark. Mødet afholdes digitalt fra den
30. september til 1. oktober 2020.
Årsmødet og Repræsentantskabsmødet i marts måned blev annulleret og
afholdes som et ½ dagsmøde i forbindelse med konferencen Vingstedcenteret
den 24. november kl. 10.00–11.30. BV og EMF deltager. Mødet er imidlertid nu
endegyldigt aflyst.
Nordgruppen, BV og RMO. Der har ikke været afholdt møder. Formand for
Nordgruppen Karen Margrete Dencker fraflytter Gribskov kommune og
fratræder derfor desværre fra gruppen.
Regionsældrerådsmøde. BV, EMF og RMO
Der var et kort møde i gruppen den 20. august, hvor kun BV deltog.
Ad Pkt. 12 Kalender 2019/2020






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:
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OBS! 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
søndagstræf, hver 4. søndag med fælles transport Læs mere på:
Alzheimer.hillerod@gmail.com

 Der afholdes demenskurser for pårørende i
 Demenscafeen i Grønnegadecentret: kl. 14.30 – 16.30.
Flg. datoer er aftalt for sidste halvår af 2020:
27. august, 24. september, 29. oktober og 26. november
Forslag til gæster til de kommende ordinære Ældrerådsmøder
BV kontakter Christian Thorholm om budgetorientering den 25. oktober







Anette Hjort, leder af hjemmeplejen
Jette Holm, Pårørende konsulent
Susie Dybing, Dementkonsulenten
Birgitte Lynge - Forebyggelseskonsulent
Carsten Theis Gaardboe, Leder af Det interne vikarkorps
Maja Schmidt, leder af visitationen

Ad Pkt. 13 Eventuelt
HK orienterede om problem med manglende fliser ved viadukt på Tulstrupvej.
Vi blev enige om, at HK kontakter relevant person i kommunen.
Ad Pkt. 14 Næste møde er fredag, den 25. oktober kl. 09:15 – 13.00 i
Grønnegadecentret.

På Ældrerådets vegne
Birgit Vejby
Formand for Hillerød Ældreråd
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