
 

 

Dagsorden SeniorRådsmøde nr. 215 
 
Dato:  26. maj 2016 
Kl: 13-16  
Sted: Kommunalbestyrelsens mødesal 
 
Dagsorden omdelt: 19. maj 2016 
Referat udsendt: 1. juni 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: Hanne 
 
 

Dagsorden: Referat: 

1. Godkendelse af dagsorden 
 

Godkendt 

2. Godkendelse af referat nr. 214 
 

Referat nr. 214 blev udsendt på papir. 
 
10. D Referat fra udvalgene, Regions ældreråd - - 
rettelse af formulering ”der var kritik af 
formanden for Danske Regions ældreråd”. 
 
Referat er godkendt. 
 

3. Meddelelser fra forretningsudvalg 
 

a. Formanden  
 

b. Budget/regnskab 
 

c. Møder / kurser.  
 

a. 
Rejsescenen har kontaktet Ruth vedr. opførsel af 
demens ”skuespil”. Ruth foreslår at Kultur- og 
aktivitetsudvalget retter henvendelse til AOF for 
at afklare nærmere. 
 
Henning: 
Kultur- og aktivitetsudvalget har for øjeblikket 
fokus på ”Ensomhed” og har sat ”Demens” på 
hold.  
Henning kontakter AOF for at afklare nærmere 
vedr. Rejsescenen. 
 
Ovenstående gav anledning til flere inputs og 
aftalen blev at nedenstående afklares på Skovly: 
 
Afklare om SeniorRådet er en forening eller et 
Råd inden der tages yderligere stilling til 



 

 

fremtidige arrangementer. 
 
Afklare formålet med et SeniorRåd:  
tilgodese målgruppens interesser / behov for at 
kunne sparre bedst muligt for KB. 
 
Indkøb:  
Intervare – der skal visiteres hertil. 
Nemlig.com – enhver kan handle her. 
 
Intervare vil gerne invitere ud på en rundvisning 
efter sommerferien. 
Den private kok vil gerne komme og præsentere 
mad. 
 
b. 
Brugt 21.961 kr. – der er kr. 48.353 tilbage. 
 
Rykke for tilbagemelding fra Ole Pass/ Allan 
Pedersen  – ”henvendelse om at få midler fra 
kommunens kursuskonto”. 
 
c. 
Danske ældreråds nyhedsbrev – der er sat 
datoer på Vingsted konference. 
 

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

Vedr. ”Drejebog” – punkt 11. Grunden til at 
Ældresagen bliver nævnt er at en del tror at 
SeniorRådet og Ældresagen er ”det samme”. 
 
Teksten er godkendt på tidligere møde og taget 
direkte fra den nye folder.  
 
Møde 1. juni – Trafikcafe. 
Bliver ikke vist på storskærmene da ”det ikke har 
interesse for tilstrækkelig mange”. 
Jan har fået tilladelse til at lægge indlæg direkte 
på Facebook gruppen Rødovre. 
 
”Babyer på plejehjem” – artikel udleveres til 
Allan når han kommer - kunne være en idè på 
plejehjemmene. 
 
Merete har været på kursus hos Kim Jensen.  
Har delt information på facebook om Trafikcafe – 



 

 

der har kun været 6 likes. 
 
Reception for Christian Sams – Birgit køber vin. 
 
Henning: referat fra seminar Ruth deltog og fik 
Henning til at undersøge nærmere. 
 
Regionen og nogle omegnskommuner har en 
pårørende politik – vende det med Allan. 
 

5. Nyt fra forvaltningen 
 

Ombygning Ørbygård - start medio juni – 1. 
spadestik i august. Byggeperiode forlænget ½ år 
grundet ventetid på levering af betonelementer. 
Det nye Ørbygård står færdig i september 2019. 
 
Højst 4 beboere flytter, enten eget ønske eller 
efter anbefaling. Ingen bliver tvunget til at flytte. 
 
Orientering om byggeriet – følg med på 
Ørbygårds hjemmeside Plejehjemmet Ørbygård 
 
På nær krolf fortsætter de nuværende 
aktiviteter. Der ses på mulighed for at etablere 
en krolfbane på Engskrænten. 
 
Indlæg fra Politiken ”Babyer på plejehjem” 
udleveret til Allan. 
Hunde / måske også katte kommer allerede på 
besøg på kommunens plejehjem. 
 
Pårørendepolitik. 
Allan svarer at for at skabe sammenhæg i 
politikkerne foreslår han at tænke 
pårørendepolitik ind i en kommende revideret 
ældrepolitik. 
  
Værdighedsmia. - pengene udbetales først når 
politik og indsats er godkendt. Kommunerne kan 
godt iværksætte initiativer inden udbetaling af 
pengene. 
 
Der er ansat ny leder i Sundhedscentret – Maria 
Bleiback Clausen  - uddannet ergoterateut. 
 
Allan har været rundt i alle bruger- og 

https://www.rk.dk/pl-oerbygaard/nyt-om-byggeriet/


 

 

pårørenderåd og orienteret om de anmeldte 
tilsyn der er foretaget på plejehjemmene(på 
Ørbygård blev der orienteret på et stort 
infomøde) samt om værdighedsmia. 
 

6. Status for kommende SeniorRådsvalg Vedr. ansøgning om afholdelse af SeniorRådsvalg 
sammen med KB valg. 
 
Udvalget består af Ruth, Henning og Jann. 
 
Jan har lavet 2 udkast til udadvendte aktiviteter. 
Dorthe Neergaard fra Dansk ældreråd har givet 
inputs til nyt brev til Borgmesteren. 
 
Bred dialog om fordele / ulemper ved at afholde 
SeniorRådsvalg og KB valg samtidig. 
Fremmødevalg er kun givtigt hvis det afholdes 
på samme dag. 
 
Udvalgets forslag: sende nyt brev til 
Borgmesteren med kopi til KB og Rødovre Lokal 
Nyt. 
 
Afstemning om udvalgets forslag: 
13 for og 1 mod udvalgets forslag 
 
Beslutning: der sendes brev til Borgmester, kopi 
til KB og åbent brev til KB sendes til Rødovre 
Lokal Nyt. 
 
Udvalget arbejder videre med sagen. 
 

7. Post fremover Fra 1. januar kan PostDanmark bruge 5 hverdage 
på at sende alm. brev ud.  
 
Beslutning om fremtidig udsendelse af materiale 
tages på Skovly. 
 

8. Suppleant til Bruger- pårørenderåd FU har drøftet forslaget og mener at det er 
fornuftigt at der vælges repræsentanter for hver 
enkelt.  
 
Forslag om at lave et korps af suppleanter blev 
stillet. 
 



 

 

Beslutning: 
 
Der udpeges en personlig stedfortræder. 
Hvis den personlige ikke kan møde frem skal en 
anden stedfortræder spørges:  
 
Engskrænten 
Ulla er stedfortræder for Alice 
Dorthe Mariehjemmet 
Daisy er stedfortræder for Hanne 
Ældrecentret Broparken 
Jan er for Stella 
Ørbygård 
Henning er for Birgit 
 

9. Kontorvagt juni Merete 
 

10. Valg af nyt medlem til FU Erik træder ud af SeniorRådet. 
Der skal vælges nyt medlem til FU. 
 
Hylleborg og Birgit er stemmetællere. 
Erik ønsker ikke at afgive stemme, øvrige 13 
afgiver stemme. 
 
Kandidater: 
Ulla          7 
Merete.   6 
 
Ulla Spangtoft er valgt til FU. 
 
Ruth takker for Eriks arbejde for SeniorRådet. 
 
Erik siger at det har været en fornøjelse at se 
hvor engageret SeniorRådet arbejder. Takker for 
den tid der er gået. 
 

11. Referater fra udvalgene 
a) Danske ældreråd 

 
b) Skovtursudvalg 

 
c) Informationsudvalg herunder 

nyt til hjemmesiden.  
 

d) Regionsældreråd. 

a.  Nyborg – ligger til læsning. 
 
Se brev: overordnede nationale mål for 
patienterne.  
 
b. Der er kørt prøvetur og det endelige program 
er fastsat.  
Billetsalget er flyttet til den 22. juni kl. 9-13.  
Skulle hilse fra Dorthe – der er morgenkaffe kl. 



 

 

 
e) Vestegnen 

 
f) Kultur- og aktivitetsudvalg. 

 
g) Folkeoplysningsudvalget 

 
h) Meddelelser fra politiske 

udvalg. 
 

8.30. Hvis andre end udvalget kommer skal de 
give besked til Dorthe. 
Salget foregår på samme måde som sidste år. 
Jan spørger Dorthe om Cordsens film (klip fra de 
sidste 4 skovture) kan blive vist under salget. 
Viften laver kaffe, Dorthe sørger for kage. 
 
Der medbringes pjecer om SeniorRådet. 
 
Der er sendt mail til nogle fra SeniorRådet for at 
høre om de kan være guider. 
 
c. Merete har uploadet referat. 
 
d. Referat er fortsat ikke kommet. 
 
e. Intet nyt 
 
f. Er gennemgået under pkt. 3 
 
g. Besøg af Lars fra Frivillighedscenteret.  
Der blev talt om foreningsportal. 
Alle 3 politikere var mødt op. 
 
h. Nye bænke i kommunen. SeniorRådet havde 
valgt ikke at indgå i udvælgelsen. 
 
Handleplan for frivilligt socialt arbejde  
 
Teknisk forvaltning – kunst i byen. 
Der er skanne felter så man kan komme ind og 
høre f.eks. Den grimme ælling. 
 
Rødovre Centrum har givet tilskud til at få udført 
kunsten. 
 

12. Referater fra Bruger/ pårørendeudvalg 
 

a. Broparken 
 

b. Engskrænten 
 

c. Dorthe Mariehjemmet 
 

d. Ørbygård 

a. Allan deltog i møde i tirsdags og fortalte om 
værdighedsmia.  
 
Hvis stillingen som forstander fortsat er ledig til 
september kommer Allan og styrer mødet. 
 
b. Intet nyt 
 
c. Intet nyt 



 

 

 
e. Madudvalg  

 

 
d. referat vedlagt 
 
e. intet nyt 
 

13. Eventuelt 
 

 
  

 
 

Punkter til ventedagsorden 

 Medlemmers kompetencer 

 Integrationsrådet 

 Drøftelse af hvad vi forstår ved 
kultur  

 Patient inddragelsesudvalget 

 Danske ældreråds fokus punkter 

 

 Medlemmers kompetencer 

 Drøftelse af hvad vi forstår ved 
kultur  
 

Disse 2 punkter kommer på Skovly programmet. 
 

 
 
 

Ikke oplyst på mødet da suppleant først er kontaktet efterfølgende. 
 
Inge Kjerckeby takkede, grundet helbred, nej til at indtræde i SeniorRådet. 
Anni Nygaard Clausen har sagt ja til at indtræde i SeniorRådet i stedet for Erik. 


