Forum:

Seniorrådsmøde

Tid:

mandag den 12.1.2015 kl. 9-12

Sted:

Rådhuset Værløse, Mødelokale Furesø

Deltagere: Arne Ziegler, Lis Dybkjær, Uffe Østergård, Annie Klug, Bent
Ersted, Ejgil Mølgaard, Finn Løkkegaard, Ilse Schødt, Poul
Winckler
Annelia Jensen,
Referent:

Susanne Jensen

Kl. 9.00 - kl. 9.45 Visions- og temadrøftelse.
Flere medlemmer har ønsket, at der afsættes tid til en drøftelse af hvad
Seniorrådet især skal prioritere i 2015.
Ifald der er behov for yderligere drøftelse kan man fortsætte på mødet i februar,
hvor vor sekretær er på ferie.

Kl.9.45 Ordinært møde
1. Godkendelse af referat fra mødet 1.12.2014
Godkendt
2. Godkendelse af dagsorden
Godkendt
3. Meddelelser ved formanden
• Seniorrådets medlemmer er inviteret til 2 informationsmøder d. 15/1
vedr. Forebyggelsescenter Skovgården og vision for Svanepunktet.
• Seniorrådets medlemmer ønsker at se Svanepunktet inden ibrugtagning.
• Der er valg til Danske Ældreråd d. 4/3. Dette afholdes i forbindelse med
temamødet om kvalitetsstandarder.
• Der vil fremover komme et nyt punkt på dagsordenen: Nyt fra
medlemmer.
•

Der er ansat en opsøgende medarbejder i ensomhedsprojektet.
Seniorrådet har været med til ansættelse. Seniorrådet ønsker løbende
information om Ensomhedsprojektet.

5. januar 2015
Kontaktperson:
suje
E-mail: suje@furesoe.dk
Dir. tlf.: 7235 5629

4. Orientering v/centerchef Annelia (kl.10-10.30)
• Orientering om baggrund for takstfastsættelse for ydelser bl.a.
madlevering og plejehjem.
• Social og velfærdspolitikken, er på SSU i januar. Der laves
efterfølgende demensstrategi, der vil blive fremlagt for seniorrådet.
• Der arbejdes med regnskabsafslutning for 2014. Der er underskud på
Sundhedsudgifterne, og der er lavet handleplan målrettet indsatser, der
kan nedbringe udgifter.
5. Seniorrådets økonomi.
Kassereren har på baggrund af seniorrådets behandling på tidligere møder
udarbejdet budget for 2015. Budgettet vedhæftes.
Der har i 2014 været et overforbrug på kr. 5.000,- Arne skriver til SSU, og
anmoder om, at underskud ikke overføres til 2015.
Deltagelse i repræsentantskabsmøde i Nyborg: Der er kun diæter på dagen,
med repræsentantskabsmøde.
Seniorrådet har yderligere kr. 10.000,- til kommunikation, der betales af
Furesø Kommune. Redaktionsudvalget mødes med Furesøavis og laver
oplæg til kommunikation.
Budget for 2015 godkendes.
6. Deltagelse i Repræsentantskabsmøde i Nyborg 20-21/4 2015
Deltagerpris er ca. 3.195 kr. plus transport.
Hvem deltager?
De, der deltager forpligter sig til, at lave referat.
Furesø Seniorråd har to stemmeberettigede ved repræsentantskabsmødet.
Efter mødet er tidspunkt ændret til: 11.-12. maj 2015, hvorfor deltagere er
ændret til:
Ilse, Annie og Bent.
7. Temadag om Kvalitetsstandarder i Allerød 4.3.2015
Deltagerpris er 775 kr. plus transport
Hvem deltager
Arne, Ilse og Lis deltager. Bemyndiges til at afgive stemme til valg af
bestyrelsesmedlem til Danske Ældreråd.
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8. Møder med Social-og sundhedsudvalget
25. marts 2015 17-18 (inden byrådsmødet)
2. september 2015 17-18 (inden byrådsmødet)
9. Høringssvar
Der afgives ikke høringssvar til SSU i januar.
10. Eventuelt
Næste møde mandag 2. februar. Afbud fra Uffe og Susanne.
Visions- og temadrøftelsen fortsætter på næste møde.
Forslag til temaer og begrundelser, som Seniorrådet skal arbejde med skal
sendes til formanden senest 29. januar.
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