Møde Nr. 2020
Mødetype
Dato –
Tidspunkt
Sted
Deltagere

Referent
Ordstyrer
Afbud

07 - 2020
Ordinært møde
Fredag den 20. november 2020
Klokken 09.15 – 12.00
Beboerlokalet, Nyhusevej 22
Birgit Vejby (BV), Else Marie Fejerskov (EMF), Birthe
Olsen (BO), Rose Marie Opitz (RMO), Kirsten B
Svendsen (KBS), Knud List Larsen (KLL), Claus Philipsen
(CP)
Rose Marie Opitz
Else Marie Fejerskov
Preben Nielsen (PN), Harald Knudsen (HK)

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.
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Byplanlægger Jakob Poulsen, By og Miljø, Hillerød Kommune deltog i en times tid og
orienterede om Hillerød Kommunes Boligpolitik – Indledende drøftelse, som
Ældrerådet havde gjort sig nogle tanker som.
Ad Pkt. 1 Godkendelse af dagsordenen.
Dagsordenen blev godkendt.
Ad Pkt. 2 Godkendelse af referat.
Referat fra Ældrerådets møde nr.6 den 23. oktober 2020 er blevet rundsendt,
godkendt og derefter sendt til forvaltning og byråd samt lagt på Ældrerådets
hjemmeside.
Ad Pkt. 3 Orientering om Ældrerådets økonomi.
Vores kasserer PN er desværre stadig sygemeldt.
Kørsel til ordinære møder i 4. kvartal bedes fremsendt til BV umiddelbart efter mødet i
december.
Ad Pkt. 4 Høringssager.
Boligpolitik – Indledende drøftelse. Ældrerådet har fremsendt flg. Kommentarer til
Boligpolitikken:
Hillerød Ældreråd kan støtte, at der i den nye boligpolitik lægges vægt på, at der
indgår en strategi for fremtidens boliger for ældre borgere. Strategien skal blandt
andet indeholde bofællesskaber til at bekæmpe problematikken om ensomhed blandt
ældre. Der skal også bygges mindre, almene boliger, der er til at betale på et
almindeligt pensionsbudget. Som foreslået lægger Ældrerådet også vægt på, at der
skal være grønne byrum og rekreative naturområder. Vi vil også foreslå, at der ikke
bygges så meget i højden, men at der bygges lavere og breder byggeriet ud i
udkanten af Hillerød, så længe der er gode muligheder for offentlig transport. Og
endelig skal man huske på, at selvom man er ældre, vil der stadig være stor forskel
på, hvordan man har lyst til at bo, så vi ønsker at mulighederne er mangfoldige.
Ad Pkt. 5 Opfølgning fra sidste referat.
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Ældrerådet afventer tilbagemelding fra Movia med forslag om ny mødedato.



RMO har som aftalt på forrige møde tilføjet et punkt i Forretningsordenen. Den
er nu underskrevet, men vi mangler underskrift fra PN og CP.



Den 22. oktober, kl. 8.30 deltog RMO, BV og vor Webmaster Ole Eriksen i møde
på Rådhuset med Tilde Ellehammer fra Ældre – og Sundhed 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.



Tilde Ellehammer har efterfølgende anbefalet, at vi fortsætter på vor
hjemmeside denne periode ud.

Ad Pkt. 6 - Orientering fra formanden


Birgitte Lynge har som tidligere oplyst aflyst ”Fællesmødet for de 75-årige den
19. november. Møderne genoptages formentlig først i 2021 afhængig af coronasituationen.



Birgitte Lynge har inviteret BV til et forebyggende hjemmebesøg (75 år) den
10. november kl. 10.15. BV har takket pænt nej tak, da der sikkert er mange
der har mere brug for et møde og en samtale. Birgitte Lynge har svaret, at BV
altid kan vende tilbage, hvis det har interesse.



Edith Hansen, formand for Alzheimers lokalforening i Hillerød, har fremsendt en
invitation til Ældrerådet og Ældresagen om et samarbejde for at belyse om de
demente om borgerne får den hjælp de har behov for. Mødet er desværre
efterfølgende blevet aflyst.



Kommunens demenskonsulent har efterfølgende sendt BV materiale fra
Alzheimersforeningen til brug for mødet.



Kommunen har fremsendt Retningslinjer om Informations- og datasikkerhed.
RMO orienterede om retningslinjernes eventuelle konsekvenser for Ældrerådet.
Da vi i Ældrerådet, som bekendt ikke behandler personsager, giver det ikke
problemer for os. Vi er heller ikke udstyret med kommunale PCére og
opkobling, men bruger vores private.



BV har deltaget i processen om uddeling af paragraf 18 og 79 puljen. Mødet
foregik digitalt.

Ad Pkt. 7 Orientering fra de politiske udvalg.
Ældrerådet har fordelt de politiske udvalg imellem sig, og man følger sit udvalg på
Hillerød Kommunes hjemmeside.

Udvalg

Udvalgsformand

Ældreråd/initialer

Omsorg- og Livskraft

Christina Thorholm

BV

Arkitektur, Byplan og
Trafik

Dan Riise

PN

Natur, Miljø og Klima

Louise Colding

HK

Idræt og Sundhed

Hanne Kirkegaard

RMO
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Folkeoplysning

Susanne Due Kristensen

BV

Kultur og Fritid

Rikke Macholm

BV

Erhverv, Beskæftigelse
og Turisme

Thomas Elong

EMF

Borgerinvolvering

Øzgen Yucell

BO

Bemærkninger til møde den 4.11.20 i Omsorg og Livskraftsudvalget.
Pkt. 1. Favrholms Stadions kvarter – visionsgruppeproces. Direktionen
indstiller, at fagudvalgene drøfter visionsoplæg for FAVRHOLM Stadionkvarter
og afgiver eventuelle bemærkninger til udarbejdelsen af nyt samlet notat.
Pkt. 4 Handicappolitikkens handleplan – orientering om initiativer relateret til
Omsorg og Livskraftudvalget. Udvalget har været involveret i 13 af de 36
politiske initiativer.

Ad Pkt. 8. – Orientering fra Hjemmeplejen og plejecentrene.

Område

Leder

Bemærkning

Ansvarlig

Hjemmepleje,
sygepleje og
Uddannelse
Lions Park

Anette Hjort

Intet Nyt

BO og KLL

Signe Tronie

Intet nyt

PN

Skanselyet

Payman Luo

BO

Bauneparken

Gitte Andersen

BO orienterede om
respons fra leder
omkring de obs.
punkter fra sidst.
Drivhus til Coronabesøg
sættes op 7.12.

Ålholmhjemmet

Kirsten Grosvig

Sophienborg

Jeannette Hjerming

Intet nyt

HK

Skovhuset

Charlotte Kock

CP

Rehabilitering og
Træning

Annette Tzanya

CP har deltaget i BPR
møde.
Intet nyt
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KBS
EMF

BV

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 leveres prøvesmagningen til hjemadressen
denne gang.
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. Aktiviteterne i
centret ændres efter nye retningslinjer fra kommunen pr. 4. dec. 2020.
Voksenklubben i Uvelse – BV. Intet nyt
Aktivitetscentret i Skævinge – RMO. En del aktiviteter fortsætter, når bare
deltagerantallet er under 10. Banko er dog aflyst indtil videre.
Boliger – BV og EMF – intet nyt
Sundhedscenteret EMF og BV – intet nyt
Trafik. – PN –intet nyt
Frivilligcenteret, leder Anette Nielsen– BV. Mange tiltag er ændret efter corona.
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: Hverdagen aktiviteter, fremtiden og kursusafslutning

De fire moduler blev afsluttet 19. nov. 2020. Alle moduler 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.

Alzheimers
Torsdagscafeen er aflyst resten af året på grund af Corona.
Ad Pkt. 10 Synliggørelse.
Intet nyt.
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Ad Pkt. 11 Orientering fra Danske Ældreråd, Regionsældrerådet og
Nordgruppen.

Danske Ældreråd
Danske Ældreråd: Da Finn Kamper Jørgensen ikke genopstiller til Danske Ældreråds
bestyrelse næste år, bliver der en ledig plads i Landsbestyrelsen.
Der er valg i alle kredsene i foråret. Vi tilhører kreds 9 og her er valget berammet til
den 3. marts 2021
Formand for Danske Ældreråd, Mogens Rasmussen, genopstiller heller ikke.
Nyhedsbrev – oktober 2020.
Interessante indlæg som anbefales læst:



Det er nu viljen til forandringer på ældreområdet skal omsættes til konkrete
initiativer.
Danske Ældreråds anbefalinger, side10, Forslag om tryghed og selvbestemmelse skal skrives ind i serviceloven.

Nordgruppen.BV og RMO deltager. Finn Kamper Jørgensen overtager
formandsposten for Nordgruppen indtil næste valg ultimo november 2021.
Regionsældrerådsmøde. BV, EMF og RMO deltager
Der bliver ikke afholdt møder i Regionsældrerådet resten af 2020 pga Corona
situationen.
Ad Pkt. 12 Kalender 2019/2020
 11. december – Ældrerådsmøde og derefter julefrokost.
Alzheimers Foreningens Torsdagscafé: kl. 15.00 – 17.00 i Slotsbio:
Alt er aflyst resten af året grundet Corona 19
Der afholdes demenskurser for pårørende i Demenscafeen i Grønnegadecentret:
kl. 14.30 – 16.30.
Flg. datoer er aftalt for sidste halvår af 2020:
 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
 Ad Pkt. 14 Næste møde er fredag, den 11. december kl. 09:15 – 12.00 i
Beboerhuset, Nyhusevej 22.
 Vi bliver i beboerlokalet og spiser sammen efter mødet. KLL bestiller mad. RMO
sørger for drikkevarer. BV sørger for service, glas og bestik.
 Alle skal have 2 gaver á 25 kr. med og vi rafler om gaverne.

På Ældrerådets vegne
Birgit Vejby
Formand for Hillerød Ældreråd
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