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Referent
Ordstyrer
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06 - 2020
Ordinært møde
Fredag den 23. oktober 2020
Klokken 09.15 – 12.00
Beboerlokalet, Nyhusevej 22
Birgit Vejby (BV), Else Marie Fejerskov (EMF), Birthe
Olsen (BO), Harald Knudsen (HK), Rose Marie Opitz
(RMO), Kirsten B Svendsen (KBS), Knud List Larsen
(KLL)
Rose Marie Opitz
Else Marie Fejerskov
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.
Pkt. 14. Næste møde.

Christina Thorholm, formand for Omsorg- og Livskraft udvalget, orienterede
om budgetforliget for næste år og dets betydning for især den ældre del af
befolkningen i Hillerød Kommune, som vi varetager interesser for.
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Ad Pkt. 1 Godkendelse af dagsordenen.
Dagsordenen blev godkendt.
Ad Pkt. 2 Godkendelse af referat.
Referat fra Ældrerådets møde nr. 5. den 25. september 2020 er blevet rundsendt,
godkendt og derefter sendt til forvaltning og byråd samt lagt på Ældrerådets
hjemmeside.
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.
I forbindelse med revision af Hillerød Kommunes kvalitetsstandarder ”Tilbud,
muligheder og lovpligtige kvalitetstandarder” har Ældrerådet gennemgået materialet
og har følgende kommentar:
Lovpligtige kvalitetstandarder:
Forebyggende hjemmebesøg: Ældrerådet synes, at formålet med forebyggende
hjemmebesøg for bl.a. de 75-årige er positivt, men vi beklager, at praksis desværre
ikke lever op til loven.
Praktisk støtte i hjemmet: Ældrerådet vil foreslå, at alle borgere, som er visiteret til
denne ydelse, jævnligt får gjort køleskabet rent, da dette vil medføre højere køkkenhygiejne og dermed undgå grobund for bakterier.
Genoptræning og vedligeholdende træning: Ældrerådet finder det uheldigt, at
afstanden fra Træningssektionen ved Sundhedshuset på Milnersvej og til nærmeste
busstoppested er alt for lang.
Ældrerådet påskønner kommunens hurtige reaktioner overfor Coronapandemien og
håber, at der i denne periode tilbydes ekstra hjælp hos de borgere, hvor det måtte
være nødvendigt.
BV har rundsendt udkast til forslag til besvarelse, og efterfølgende sendt de samlede
bemærkninger til kommunen. Fristen for kommentarer var den 22. oktober 2020.
HK, KBS og PN havde kommenteret, at høringssvaret var for vagt, men kom ikke med
yderligere forslag til tekst. Ingen havde påpeget, at der manglede kommentarer på
andre områder.
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BV foreslår derfor, at alle fremover sender konstruktive og operationelle kommentarer
til det fremsendte materiale. Også på de områder, hvor BV ikke umiddelbart har
bemærkninger/kommentarer. Det vil med andre ord sige, at alle læser hele det
fremsendte materiale igennem.
Ad Pkt. 5 Opfølgning fra sidste referat.
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Ældrerådet afventer tilbagemelding fra Movia med forslag om ny mødedato.



Vedrørende de fremtidige ”fødselsdagsmøder” for de 75-årige som desværre er
aflyst p.g.a. corona-pandemien. Formentlig bliver møderne først genoptaget i
2021.



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. Desuden er der 2 andre små ændringer. Den
reviderede forretningsorden blev underskrevet af hele Ældrerådet på nær de to
fraværende.



KBS, KLL og BV deltog i Danske Ældreråds temamøde den 20.oktober med
emnet ”Valg til Ældrerådet”. Plancher fra mødet findes på Danske Ældreråds
hjemmeside.



De fremsendte betragtninger/forslag fra Hella Obel omkring afholdelse af det
kommende Ældrerådsvalg i 2021 bliver sammenholdt med infoen fra
temadagen og vil blive taget med i vores anbefaling/ønsker om afholdelse af
næste valg til Ældrerådet. Ældrerådet ser gerne, at det bliver som et
fremmødevalg. Det vil højne deltagerprocenten betydeligt.



OLU har fremsendt ”Opsamling på dialogmøde mellem OLU og Ældrerådet den
19.08.2020”. BV rundsender dette til alle.



BV har - som aftalt på sidste møde - sendt svar til Joyce Hansen på
henvendelsen om lokaltrafikken i Slotsgade, og at hun bør kontakte
Trafikudvalget v. Dan Riise.



Den 22. oktober, kl. 8.30 deltog RMO, BV og vor Webmaster Ole Eriksen i møde
på Rådhuset med Thilde Ellehammer fra IT-afdelingen omkring vores
hjemmeside. Ældrerådets hjemmeside skal gennemgås med henblik på, jf.
Digitaliseringsstyrelsen og en ny vedtaget lov. Hjemmesiden skal opfylde nogle
krav om tilgængelighed for personer med høre- og synshandicap. Vi afventer
henvendelse fra kommunens tilgængelighedskonsulent Jeppe og arbejder
derefter videre med sagen.



Omsorg- og Livskraftudvalget havde inviteret Ældrerådet, Handicapudvalget og
Udsatterådet, til fællesmøde for at gennemgå resultatet af
budgetforhandlingerne. Efterfølgende blev mødet desværre aflyst på grund af

Coronapandemien. Så det var dejligt, at Christina Thorholm kunne komme i dag
på vores ordinære møde og orientere os om budgettet.
Ad Pkt. 6 - Orientering fra formanden


Chokerende læsning i Frederiksborg Amts avis den 1. oktober omkring
Flextur-kritik. Det havde ikke været muligt at få telefonisk kontakt til MOVIA
i forbindelse med bestilling af Flextrafik, men kun bestilling af tur via
internettet. En rigtig dårlig beslutning, da mange ældre borgere stadig ikke
har internetadgang. Heldigvis ser det ud til at tidsbestilling igen er muligt pr.
telefon. Interessant at høre, hvad forvaltningen og OLU udvalget har
foretaget sig i sagen.

Ad punkt 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

Ældrerådet har noteret sig flere ting fra sidste møde i OLU, den 8. oktober:
Hjemmeplejen og sygeplejen – status på økonomi og indsatser i forhold til styring.
Direktionen indstiller, at OLU tager orienteringen til efterretning. Forvaltningen
præsenterer på hvert udvalgsmøde den nyeste budgetopfølgning for Hjemmeplejen og
Sygeplejen samt fremdriften i de iværksatte styringstiltag.
Udvalget ønsker fremover at få forelagt en status på økonomien i form af de nyeste
tal. Samtidig bad udvalget Forvaltningen om, at udarbejde en plan for budgetopfølgninger /oversigt over de initiativer som igangsættes, herunder en aktuel
evaluering i forhold til arbejdet med initiativernes betydning for forbedring af driften.
Udvalget noterede sig at mange borgere venter på en plejehjemsplads, hvilket har
betydet, at de dyre ventedage på hospitalet er vokset betydeligt.
Uanmeldte tilsyn 1. halvår 2020 i Ældre og Sundhed.
Tilsynet viser, at de 11 borgere, der er blevet interviewet, generelt udtrykker
tilfredshed med den støtte, de modtager, og oplever medarbejderne som venlige og
pålidelige. Medarbejdere fortæller, at de overordnet er glade for deres arbejde, men
at særligt brug af dokumentationsmetoden ”Fælles Sprog” fortsat er både vanskelig
og tidskrævende, hvilket afspejler sig i, at der er udfordringer med at sikre
fyldestgørende dokumentation.

Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget. Udvalgsformand Dan Riise –

PN

Natur, miljø og Klimaudvalget. Udvalgsformand Louise Colding –

HK

Idræt og Sundhedsudvalget. Udvalgsformand Hanne Kirkegaard –
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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.

Område

Leder

Bemærkning

Ansvarlig

Hjemmepleje,
sygepleje og
Uddannelse
Lions Park

Leder Anette Hjort

Næste møde er berammet
til januar 2021

BO og KLL

Leder Signe Tronie

Intet nyt

PN

Skanselyet

Leder Payman Luo

BO

Bauneparken

Leder Gitte
Andersen
Leder Kirsten
Grosvig
Leder Jeannette
Hjerming
leder Charlotte
Kock
Sektionsleder
Annette Tzanya

RMO videregav nogle obs.,
som hun havde modtaget
fra pårørende til beboer på
Skanselyet.
– intet nyt
Der har været et enkelt
møde trods corona
Intet nyt

EMF

Intet nyt

CP

Intet nyt

BV

Ålholmhjemmet
Sophienborg
Skovhuset
Rehabilitering og
træning

KBS

HK

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 KLL som deltager. BO og BV
deltager hver gang.
På grund af Corona-pandemien er mødet i smagspanelet aflyst. Smagspanelets
medlemmer smager på maden hjemme (ring og aftal med Helle Thyge). Det udfyldte
smageskema returneres som altid til køkkenet.
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Det Danske Madhus, Helsingør, leder Dorte Borup Jørgensen - BV og KBS. Der var
aftalt møde med Dorte Borup Jørgensen den 5. oktober, kl. 10.30, men mødet blev
aflyst og forsøges gennemført primo 2021.

Aktivitetscentrene:
Grønnegadecentret leder Anette Højer – BV.
Der har været afholdt Bestyrelsesmøde, møder i sundhedsudvalget og
orienteringsmøder for tovholderne.
Voksenklubben i Uvelse – BV. Intet nyt
Aktivitetscentret i Skævinge – RMO.
Alle aktiviteter er startet op igen, også søndags banko.
Boliger – BV og EMF
I 2016 blev der af det daværende Seniorudvalg nedsat en arbejdsgruppe til at arbejde
med ”Fremtidens boliger for ældre borgere”. BV og EMF er medlemmer af
arbejdsgruppen. Der er inviteret til møde den 27. oktober kl. 17.00 – 18.30 i
Sundhedshuset på Milnersvej. Mødet er efterflg. blevet aflyst p.g.a. corona.
Sundhedscenteret EMF og BV – intet nyt
Trafik. – PN –intet nyt
Frivilligcenteret, leder Anette Nielsen– BV

Demens – demenskonsulent Susie Dybing
Demenskonsulenterne i 7 nordsjællandske kommuner, har i samarbejde arrangeret
enslydende kurser i hver kommune. Hvert kursusmodul indeholder følgende 4 emner:
Modul
Modul
Modul
Modul

1. Introduktion, hjernen og dens sygdomme
2: Jura
3: Kommunikation
4: Hverdagens aktiviteter, fremtiden og kursusafslutning

De 2 første moduler er afholdt og var meget lærerige. BV har deltaget som
observatør. De fra Ældrerådet, som gerne vil vide mere om demens, bør deltage til
næste kursusrække. RMO tilkendegav, at hun gerne ville deltage.

Ad Pkt. 10 Synliggørelse.
Intet nyt.

Ad Pkt. 11 Orientering fra Danske Ældreråd, Regionsældrerådet og
Nordgruppen.
Danske Ældreråd
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Danske Ældreråd har aflyst repræsentantskabsmødet og den ældrepolitiske
konference den 24. november på grund af Corona situationen
Nordgruppen. RMO deltog i møde dent 20. oktober 2020. Formand for Nordgruppen
Karenmargrethe Dencker fraflytter Gribskov kommune og stopper derfor som
formand. Finn Kamper Jørgensen overtager formandsposten i det næste år indtil
næste valg til Senior-og Ældreråd i 2021 er overstået. Finn Kamper stopper desuden
som bestyrelsesmedlem i Danske Ældreråd.
Der var et rigtigt godt indlæg af Døgnleder Susanne Jørgensen, Frederikssund
Kommune omkring døgn og hjemmeplejen. De kører et koncept med ”Kom trygt
hjem”, hvor alle ældre, der udskrives fra hospital, får besøg i hjemmet indenfor 4
timer efter hjemkomst. Dagen efter er der igen besøg af et team fra hjemmeplejen.
På sigt skulle disse hurtige besøg forbygge genindlæggelser.

Regionsældrerådsmøde. BV, EMF og RMO
Der bliver ikke afholdt møder i Regionsældrerådet resten af 2020 pga Corona
situationen.

Ad Pkt. 12 Kalender 2019/2020
 4. november – Regionsældreråd - aflyst
 20. november – Ældrerådsmøde
 11. december – Ældrerådsmøde og derefter julefrokost

Alzheimers Foreningens Torsdagscafé: kl. 15.00 – 17.00 i Slotsbio:
Tilmelding til møderne er nødvendig, da der kun må være 20 personer
 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:
 29. oktober
 26. november
Forslag til gæster til de kommende ordinære Ældrerådsmøder
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Anette Hjort, Leder af hjemmeplejen
Jette Holm, Pårørende konsulent
Susie Dybing, Demenskonsulent
Birgitte Lynge - Forebyggelseskonsulent
Carsten Theis Gaardboe, Leder af Det interne vikarkorps
Maja Schmidt, Leder af visitationen

Ad Pkt. 13 Eventuelt
BO har fået henvendelse fra borger (tidl. lokalpolitiker), som ønskede at opstille til
næste Ældrerådsvalg i 2021.
HK har haft en god snak med forvaltningen omkring fortove, manglende opkørsler
m.m.

Ad Pkt. 14 Næste møde er fredag, den 20. november kl. 09:15 – 13.00 i
Beboerhuset, Nyhusevej 22

På Ældrerådets vegne
Birgit Vejby
Formand for Hillerød Ældreråd
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