
 

 

Referat SeniorRådsmøde nr. 213 
 
Dato:  31. marts 2016 
Kl: 13-16  
Sted: Kommunalbestyrelsens mødesal 
 
Dagsorden omdelt: 21. marts 2016 
Referat udsendt: 19. april 2016 
 

Medlemmer: 
Preben Riel, Jann Larsen, Daisy Filipsen, Ruth Mørch, Erik Helmer, Alice Christiansen, John 
Hedegaard, Ulla Spangtoft, Hanne Ridder, Birgit Dagmar Lindahl, Merete Matz, Kirsten Petersen, 
Jan Hylleborg, Stella Hansen, Henning Foss 
 
Afbud: Erik 
 
 

Dagsorden: Referat: 

1. Godkendelse af dagsorden 
 

Brev og beboerblad fra Ørbygaard skulle være 
udsendt med dagsorden. Stella informerer 
under punktet Ørbygaard 
 
Dagsorden godkendt. 
 

2. Godkendelse af referat nr. 212 
 

Ændring under ”Nyt fra SeniorRåd”:   
Daisy: opmærksomhed på at SeniorRådet ikke 
”går” ind over andre foreningers tiltag i Rødovre 
– f.eks. har Ældresagen og SeniorRådet tidligere 
lavet arrangement om sund aldring. 
 
Når der er stillet spørgsmålstegn ved om vi har 
”råd” til at sende dagsorden / materiale ud for 
570 kr. sættes der spørgsmålstegn ved om det 
er hensigtsmæssigt at bruge 500 kr. på et 
arrangement som SeniorRådet tidligere har 
været involveret i. 
 
 
Flere gør herefter opmærksom på at der var 
flertal for at bruge 500 kr. på arrangementet – 
står i referat fra feb. måned. Jann kan oplyse at 
det ikke er det samme arrangement. 
 
Referat godkendt med ovenstående 
kommentarer. 
 



 

 

3. Meddelelser fra forretningsudvalg 
 

a. Formanden  
 

b. Budget/regnskab 
 

c. Møder / kurser.  
 

a. 
Tilmeldinger til konference 4. marts er 
modtaget. 
 
Vestegnstræf 20. april: Ulla tager med sammen 
med John. 
 
Forslag til Skovly konference: deadline 1. april. 
Der er ikke modtaget forslag ud over de emner 
der allerede er aftalt. FU vender tilbage når de 
har set på emnerne. 
 
Forslag til nyt emne: hjemmeplejen har et 
”akkkord”system – borgeren visiteres til opgaver 
– ikke til tid. Er der ændringer i hvordan det 
fungerer med de nye leverandører?  
Kommunen har valgt en leverandør som tager 
højere timepris end tidligere leverandør – det 
har en økonomisk konsekvens når borgeren 
ønsker at tilkøbe ekstra ydelser.  
Hvad mener politikerne? 
 
Ældretrafik cafe: Der mangler afklaring af 
datoer da Rødovregård er meget brugt. 
Deltagere: 1 fra sundhedscentret, 1 fra politiet, 
Hans-Christian, SeniorRådet og kommunen. 
 
SeniorRådet byder velkommen, kommunen 
betaler forplejning. 
Der blev rejst forslag om møde afholdelse et 
andet sted. 
 
b. 
De kr. 5000.00 der var bevilliget fra § 18 midler 
til afholdelse af ældredag er nu sat ind på 
SeniorRådets konto. 
 
Møde med Udbetaling Danmark – brugt ca. 400 
kr. – og der er kaffe i overskud til næste møde.  
 
c. 
Der er kommet en del materiale til mødet i 
Nyborg. Ruth videresender mail og så kan den 
enkelte selv gå på kontoret og kopiere. 
 



 

 

Til orientering – en overskrift som vakte 
nysgerrighed hos Jann Larsen. 
”Rødovre bruger 11 milliarder til byudvikling”:  
Der er i dag, af Byens ejendom (videnscenter 
for byudvikling) offentliggjort program for 
arrangement som afholdes den 13. april på 
hotel Scandic, Strategi og visioner for 
udviklingen i Rødovre. Pris kr. 3.700 pr. næse. 
 
Borgermøde afholdes i Rødovre: 
”Der inviteres til cafédebat onsdag den 6. april 
kl. 19 i Kostalden på Rødovregård. Her bliver 
der mulighed for at være med i en debat om 
Rødovres fremtid med udgangspunkt i Forslag 
til Kommuneplanstrategi 2016 'Sammen om 
Rødovre – Bæredygtig byudvikling'”. 
 

4. Nyt fra SeniorRådets medlemmer, 
herunder forslag til nye initiativer. 
 

Der er uklarhed om alle kontaktoplysninger er 
opdateret. (Jette sender liste ud – der skal 
meldes tilbage til Jette hvis der fortsat er fejl) 
 

5. Nyt fra forvaltningen 
 

Handleplan for Sundhedsindsats 2016 blev 
godkendt 29. marts 16. Kopi lægges på 
kontoret. Oversigten er omdelt på mødet og 
sendt på mail til Erik. (obs: emne til møde med 
Social- og sundhedsudvalget).  
Procesplan i forhold til temadag 4. april – blev 
rundsendt på mail, brev til Stella. 
 
Oplæg værdighedspolitik 
Ældrepolitik – målsætninger 
 
Engskrænten har, fra satspuljen, modtaget 
117.000,- til sikring af døre/og muligvis 
belysning i den skærmede enhed.  
 
Deadline til udarbejdelse af værdighedspolitik. 
1. udkast skal være færdigt i april, Social- og 
sundhedsudvalget skal nå at se den inden 
godkendelse i KB. 
 
Skærmede enheder: Beboere kan flyttes internt 
i huset for at tilgodese behov der opstår imens 
beboeren bor på plejehjemmet. 
 



 

 

 
Trafik cafe afholdes den 1. juni kl. 13.00 – 15.00 
på Rødovregaard. Forebyggende sygeplejerske 
deltager. Forplejning afklares senere. 
 

6. Svar fra Borgmester – udsendt på mail. 
 

Borgmesterens svar er rundsendt på mail. Der 
er uklarhed om hvorvidt svaret er drøftet med 
den samlede kommunalbestyrelse. Formand 
har skriftligt spurgt ind til dette. Formand 
rykker nu for svar og gør samtidig opmærksom 
på at det undrer at punktet ikke var på 
dagsorden til KB Møde. 
Ruth giver tilbagemelding når hun hører fra 
borgmesteren.  
 
Forslag til afklaring: 
Forhøre sig hos KB medlemmer om de har 
modtaget brevet. 
Benytte spørgetid før KB møde. Her er pressen 
tilstede og så vil der komme mere debat om 
emnet.  
André fra Lokalnyt vil gerne være med til at 
skabe debat om emnet. 
 
Afventer tilbagemelding fra Ruth inden 
stillingtagen til videre plan. 
 

7. Forslag fra Merete - færre pkt. på 
dagsorden. Udsendt pr. mail 
 

Ordentlig gennemgang/debat af de enkelte 
punkter./have mulighed for at gå mere i dybden 
med punkterne. Og afsætte ordentlig tid hvis 
der er ”gæsteoptræden”.  
 
Forslag til at ”frigive” tid: 
 

 Bedre møde disciplin – minimere 
gentagelser. 

 

 Referater fra udvalgene fremsendes på 
mail. Medlemmerne skal give besked 
hvis et bestemt referat ønskes på 
dagsorden. 

 

 Skal den vedtagne standard dagsorden 
ændres?  

 



 

 

Beslutning: FU arbejder videre med sagen og 
bestræber sig på at lave en ”kortere” 
dagsorden.  
 
Såfremt dette skaber uenighed om hvad der er 
sat på dagsorden tages beslutningen op igen. 
 

8. Forslag. Danske ældreråd aktuelle 
ældrepolitiske områder. Udsat fra sidste 
møde. Husk materiale fra sidste møde 
 

Skal vi sammen blive enige om at prioritere de 
5 punkter så de alle kan blive gennemdrøftet. 
 
Forebyggende tiltag og socialt liv: 
(Danske ældreråd står bag at kultur skal være 
lettilgængeligt for borgerne) 
 
Ældreforum: kultur som sundhedsfremmende 
middel. 
 
Vær opmærksom på at nogen af punkterne er 
relevante i forhold til temadagen 
”Værdighedspolitik”.  
 
Årsmøde på Nyborg Strand – starte drøftelser 
efter årsmødet når ”vi” har hørt hvad der rører 
sig. 
 
Gem materialet til senere brug. 
 
Beslutning: lade FU prioritere og sørge for at 
punkterne bliver gennemdrøftet. 
 

9. Forslag til færdig folder. Vedlagt Der er et godt samarbejde i 
informationsudvalget. 
Noder på vores nye folder er ”Rødovre Rødovre 
ih hvor er du dejlig”. 
 
Pjecen skal foldes ukurant for at skille sig ud. 
 
Trykfejl i Johns mailadresse, komma fjernes i 
overskrift og et par sproglige ændringer i 
teksten. 
 
Beslutning: rettelser gennemgået og Jan retter 
dem. Pjecen er herefter godkendt. 
 

10. Dagsorden pkt. til møde med Social-og Handleplan Sundhedsindsats 2016. 



 

 

Sundhedsudvalget den 12. april 
 

11. Kontorvagt i april  
 

Ulla 

12. Meretes referat fra konference i Allerød 
udsendt på mail 
 

Birgit: Ros til Meretes referat fra konferencen. 
 
Forslag om at sparre lidt mere med andre 
ældreråd / seniorråd. 
 
Der var ikke en positiv opfattelse af formanden 
for Københavns ældreråd og hans måde at 
deltage i konferencen. 
 

13. Forslag til spørgeskema fra Kultur og 
Aktivitetsudvalg. Vedlagt 
 

Ensomhed blandt ældre. Hvordan får man ”fat” 
i de ensomme? 
 
Forslag om at lave spørgeskema og lægge det 
frem til SeniorRådets arrangementer.  
 
Drøftelse og forslag til hvordan man kan nå de 
ensomme:  
Sundhedscentret 
Medborgerhus Kærrene 
Ved salg af billetter til skovturen 
Boligselskaber / grundejerforeninger 
Sende skemaet ud sammen med valgmateriale 
Etablere en telefonlinje hvor den ensomme kan 
ringe – også når ”alt” andet har lukket. 
 
Overvejelse:  
Hvad er formålet med undersøgelsen?  
Hvordan håndterer vi besvarelserne når vi får 
de anonyme besvarelser tilbage? 
 
Der er fælles spisning på Rødovregaard og i 
Kærrene – middagene er godt besøgt. 
 
Der er enighed om at det vil være 
hensigtsmæssigt at samle materialet, se 
tendenser og derefter få politikerne til at 
interessere sig for problematikken. 
 
Opgaven at få kontakt til de ensomme 60+ er en 
meget stor opgave. 
Kan man få RUC til at lave det som projekt? 



 

 

 
Informationsudvalget har allerede en aftale 
med Lars fra Frivillighedscentret og Ensomme 
gamles værn. 
 
Beslutning:  
Informationsudvalget taler med Lars og 
Ensomme gamles værn. Indtil videre er tanken 
at spørge skemaet bruges til de nuværende 
arrangementer.  
 

14. Referater fra udvalgene 
a) Danske ældreråd 

 
b) Skovtursudvalg 

 
c) Informationsudvalg herunder nyt 

til hjemmesiden.  
 

d) Regionsældreråd. 
 

e) Vestegnen 
 

f) Kultur- og aktivitetsudvalg. 
 

g) Folkeoplysningsudvalget 
 

h) Meddelelser fra politiske udvalg. 
 

a. Materiale udsendt. 
b. Skovtursudvalg – prøveskovtur den 

14. april 
c. Referat vedlagt. Prøve hjemmeside 

kan måske være klar efter 
sommerferien.  
Preben hører Erik om den videre 
oprydning på SeniorRådets 
hjemmeside. 

d. Henning har modtaget svar på sin 
henvendelse. Merete og Henning 
vedtager en ”strategi” inden næste 
møde. 
Regionen stiller lokaler, 
embedsmænd til rådighed og giver 
frokost. Preben stemte for 
kontingent da der ikke er så mange 
penge tilbage i kassen.  

e. Referat vedlagt 
f. Referat vedlagt. Der kom et par 

forslag til sidste SeniorRådsmøde. 
Ønske: Kunne forslagene runde 
kultur- og aktivitetsudvalget så der 
sker en koordinering af hvad de 
enkelte udvalg arbejder med. 

g. Møde afholdt. Den 13. april afholdes 
konference for foreningerne om 
sundhed. Konferencen er lavet i 
samarbejde med Marianne Hallberg. 

h. Intet nyt 
 

15. Referater fra Bruger/ pårørendeudvalg 
 

a. Broparken 

a. Der er ansat flere sygeplejersker, 5 i 
dagvagt, 2 i aftenvagt. Der skal være 
flere assistenter. Økonomien er god 



 

 

 
b. Engskrænten 

 
c. Dorthe Mariehjemmet 

 
d. Ørbygård 

 
e. Madudvalg  

 

– 800.000 overført. 
Beboerblad kan findes på nettet, et 
eksemplar er printet og lagt på 
kontoret. 

b. Intet nyt 
c. Intet nyt 
d. Stella er forhindret i at deltage den 

27. april kl. 17 – 20.30 Henning 
undersøger om han kan deltage og 
giver besked til Stella. 

e. Referat omdelt på mødet. 20 
beboere var nede og spise sammen 
med aktivitetsmedarbejderen. I alt 
67 deltog. 
 

16. Eventuelt Emne til Skovly: Medlemmers kompetencer  
 
Nenad Radulovic er formand for 
Integrationsrådet. 
 
Forslag om at lave et sorteringssystem så det er 
nemt at overskue referater, materiale fra 
forvaltningen, beboerblade etc. 
 
Værd at undersøge – de ensomme 60 + - kan de 
tale dansk eller skal der andre tiltag til for at få 
kontakt til dem. 
 
SeniorRåds blad fra Køge lægges på kontoret. 
 
 

 

Punkter til ventedagsorden  Integrationsrådet 

 Budget 2017 

 Drøftelse af hvad vi forstår ved kultur 

 Patientinddragelsesudvalget 

 Medlemmers kompetencer 
 


