
Referat SeniorRådsmøde nr. 216 
 
Dato:  30. juni 2016 
Kl: 13-16  
 Mødetid kl. 12.15 – der skal laves tv-optagelse 
Sted: Kommunalbestyrelsens mødesal 
 
Dagsorden udsendt: 23. juni 2016 
Referat udsendt: 20. juli 2016 
 

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

Dagsorden: Referat: 

1. Godkendelse af dagsorden 
 

Briefing fra møde i Nykøbing – forslag ønskes på 
dagsorden. Tages under pkt. 4. 
 
Tilrette medlemmer: Erik’s navn udskiftes med 
Anni’s navn. 
 
14 d – der er ikke referat fra Ørbygaard. 
 
Suppleanter for repræsentanter til bruger- og 
pårørenderåd – plejehjemmene skal orienteres. 
FU sørger for at give besked. 
 
Dagsorden er godkendt. 
 

2. Godkendelse af referat nr. 215 
 

Pkt. 8 – der skulle stå at Henning var til stede i 
stedet for Stella. 
 
Rette dagsorden til referat. 
  

3. Meddelelser fra forretningsudvalg 
 

a. Formanden – orientering fra KB 
møde 

 
 
 
 

a. 
Forslaget om at afholde SeniorRådsvalg og 
kommunalbestyrelsesvalg på samme tid blev 
nedstemt på KB møde. 
 
SeniorRådet mener fortsat at valget kan 
afholdes samtidig da SeniorRådet ikke er et 
partipolitisk parti. Drøftelse om hvorvidt der 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b. Budget/regnskab 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c. Møder / kurser.  
Allerød den 10. okt.  
Ældrerådsvalg, antal deltagere. 
Bilag vedlagt 
 
KL Ældrekonference Kolding.  
Skal vi deltage?  
Bilag vedlagt 
 

skal sendes en tak til de partier der stemte for. 
 
De som tager til Allerød kommer tilbage med 
nyt – evt. nye input til afholdelse af valget. 
 
Jan Hylleborg vil gerne have ført til referat at 
det ikke var et enigt SeniorRåd der ønskede 
valget afholdt sammen med 
kommunalbestyrelsesvalg. 
 
Debat om hvad der fremadrettet skal ske efter 
at forslaget blev nedstemt. 
 
Enighed om at det vigtigste var at få rejst 
debatten og fremadrettet gøre hvad der er 
muligt for at få stemmeprocenten op. 
 
b. 
21.827 brugt af de 69.769. 
 
1.000 til arr. I Viften – ensomhed. 
500 til MR skanning – Hvidovre 
Skovly 
Julefrokost 
 
Evt. KL’s konference i Kolding – ca. 2000,- pr. 
person. 
 
c. 
Allerød (Merete, Henning, Birgit deltager). Hver 
især melder sig til. 
 
Drøftelse omkring kommende valg. 
 
Kommende punkt – der skal nedsættes et 
valgudvalg. 
 
KL Kolding 26. sept. (Ruth og Henning deltager). 
Melder sig selv til. 
 
Der skal gemmes penge til Vingsted 
konferencen. 
 

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

Pc’en er ikke opdateret – Merete og Ruth ser på 
opgaven efter sommerferien – Jan kan hjælpe. 



  
Kirsten køber blækpatroner – Merete sætter 
dem i. 
 
Henning orientering – rejsescenen spiller på 
Rødovregård i september. 
  
Danske Ældreråd prøver at afklare spørgsmål 
om forsikring. Henning følger op. 
 
a. 
Merete – savner briefing fra de som deltog i 
workshops på Nyborg Strand. Når der bruges 
20.000,- på en konference ønskes en 
orientering til det øvrige SeniorRåd. 
 
Nyborg strand - det blev ikke aftalt hvem der 
havde ”opgaven” med referat (enten mundligt 
eller skriftligt). Dette forsvarer ikke at det ikke 
er skrevet – fremover udpeges en referent 
inden deltagelse i konferencer/kurser. 
Deltagerne beklager og er enige i at de burde 
have givet tilbagemelding til SeniorRådet. 
 
Beslutning: alle som deltager på konferencer / 
kurser skal skrive personligt referat. 
 

5. Nyt fra forvaltningen 
 

Velkommen til Anni. 
 
Plejehjemspladser – oversigten er rimelig 
fredelig til trods for at Ørbygaard har 
nedskrevet antal af pladser i byggeperioden. 
 
Værdighedspolitik – det meste ligger allerede i 
kommunens ældrepolitik. Intention at 
regulering sker for hver byrådsperiode. 
SeniorRådets input er indarbejdet i 
udarbejdelsen af politikken. 
Læs nærmere på www.rk.dk 
 
Milliard puljen bliver givet via bloktilskud.  
 
Forrige år blev iværksat:  
Hovedrengøring 
Midlertidige døgnpladser 



Sammenhængende træning 
Aktivitetsmedarbejdere på plejehjemmene. 
 
KB vedtog at videreføre de iværksatte 
initiativer. 
 
Ørbygaard: der er opdaterede oplysninger om 
byggeriet på hjemmesiden. 
 
Faste plejehjemslæger – aftale er indgået og er 
lagt ind i det regionale system.  
Allan orienterer nærmere når der er mere 
klarhed om aftalen – udmøntningen. 
 
Indkøbsordning: Rødovre har Egebjerg 
købmandsgård og Intervare. Allan har ikke hørt 
om at der er problemer med leverancer. 
 
Stella foreslår at der tilføres ressourcer til 
kursus i ”hjemmedød”. 
 
Ruth vedr. Intervare, Glostrup fremsender 
invitation til at komme på besøg. 
 

6. Rødovredag den 10. sept. 
Bilag vedlagt 
 

Forberedende møde – Ruth og Ulla deltager. 
Anne Kamille orienterer når hun har dato. 

7. Post efter 1. juli.  
Forslag vedlagt. 
 

Forslag: flytte FU møde så posten stadig kan nå 
at blive rundsendt med brev. 
 
Forslag: at dagsorden med bilag sendes på mail 
 
Porto betales af Rødovre kommune. 
 
Forslag: at FU pakker og sender samme dag. FU 
tager egne  kuverter med hjem. 
 

8. Forslag til ændring af Forretningsorden 
v. Preben. 
Forslag vedlagt. 
 

Ved udtrædelse af SeniorRådet – det står i 
vedtægterne at en suppleant indtræder og kan 
overtage det afgående medlems ”poster”. 
  
Nuværende SeniorRåd afholdt en temadag da 
de tiltrådte. Det blev vedtaget hvor mange der 
skulle sidde i hvert udvalg. Hver enkelt fik lov til 
at vælge poster i udvalg. 



Anni vil gerne indtræde i Eriks post i 
Informationsudvalget. 
 
Ændring foreslås: suppleanten har 1. ret til at 
vælge om vedkommende ønsker at overtage 
det afgående medlems poster. Hvis medlemmet 
ikke har interesse i dette vil posten blive lagt ud 
til ”fri” interesse. 
 
Beslutning: ændringen vedtages. 
 

9. Kontorvagt august 
 

Merete og Ruth tager vagten og renser samtidig 
pc. 
 

10. Venteliste plejehjem.  
Ses på www.rk.dk 
 

Blev gennemgået under pkt. 5 

11. Program Skovly. 
Vedlagt. 
 

Spørgsmål til punktet:  
”Skal SeniorRådet bestå af færre medlemmer til 
næste valg?” 
 
I 2015 blev det vedtaget at tage drøftelsen på 
seminar 2016. 
 
Evaluering dag 2 – drøftelse. 
Uanset om man deltager i hele seminaret kan 
man evaluere det man har deltaget i. 
 

12. Værdighedspolitik. 
Vedlagt til orientering. 
 

Blev gennemgået under pkt. 5 

13. Referater fra udvalgene 
a) Danske ældreråd 

 
b) Skovtursudvalg orientering 

 
c) Informationsudvalg herunder nyt 

til hjemmesiden. Referat vedlagt. 
 

d) Regionsældreråd. 
 

e) Vestegnen 
 

f) Kultur- og aktivitetsudvalg. 
Referat vedlagt. 

a. Ruth har sendt mail til Dorthe Neergaard om 
Trafik cafe arrangementet og KB,s afslag på 
ønske om valg  til SeniorRådet sammen med 
kommunalvalget 
 
b. Der er styr på turen og deltagerne.  
 
c. Godt samarbejde med kommunen om den 
nye ”SeniorRåds” fane på www.rk.dk  - der 
kommer info på kommunens digitale skærme. 
 
Informationsudvalget fik ros fra kommunens 
kommunikationsmedarbejdere. 
 

http://www.rk.dk/
http://www.rk.dk/


 
g) Folkeoplysningsudvalget 

 
h) Meddelelser fra politiske udvalg. 

 

Punkt på næste informationsmøde: hvordan 
kommer informationerne ud til de som ikke er 
på nettet? 
 
TV-optagelsen fra i dag sættes på facebook – 
muligvis på Facebook Rødovre.  
SeniorRådets hjemmeside – opdateres – og der 
er nu billeder af de enkelte medlemmer. 
 
Nu er hjemmesiden tilgængelig for de ældre – 
hvordan informeres de som ikke er digitale? 
Evt. spørge kommunen. 
 
d. Merete og Henning var til møde 4. april. 
Næste møde 1. sept. 
 
e. intet nyt 
 
f. 27. sept. – borgermøde om ensomhed. 
Preben og Henning har været til møde med Lars 
fra Frivillighedscentret. Arrangementet afholdes 
i store sal på biblioteket. 
Gode aktører i spil. Der arbejdes videre med at 
få en repræsentant fra Dansk Ældreråd. 
Næste møde – 22. aug. 
 
g. Rødovredag – ”laboratoriet”- udspil kommer 
fra KB. Der har været følere ude for at høre om 
der er interesse for at borgerne vil møde 
politikerne og tilkendegive meninger. 
 
h. Mundlig orientering fra Ruth og Henning. Kan 
ses på hjemmesiden. 
  
Tendensen i Rødovre er at der fremover bygges 
rigtig tæt. 
 

14. Referater fra Bruger/ pårørendeudvalg 
 

a. Broparken 
 

b. Engskrænten 
 

c. Dorthe Mariehjemmet. Referat 
vedlagt. 

a. Allan overtager  nogle af ”Christians” opgaver 
til der er ansat en ny forstander. 
 
b. Sommerfesten starter i dag. Der er modtaget 
midler fra §79 så der kan betales for musik etc. 
 
c. Ole Pass og Allan har været inviteret med til 
møde – kan læses i referatet. 



 
d. Ørbygård. Referat vedlagt. 

 
e. Madudvalg  

 

”Nyt fra SeniorRådet” være opmærksom på at 
orientere om SeniorRådets tiltag. 
 
d. intet nyt 
 
e. møde den 12. juli på Engskrænten 
 

15. Eventuelt 
 

Jette videresender mails fra plansystemet til 
Ruth. Der er enighed om at de ikke udsendes 
medmindre der skal laves høringssvar. 
 
Soc- og sundhedsudvalg – afbud til møde 12. 
aug. – giv besked til Jette. 
 
Ventedagsorden bibeholdes. 
 
Ole Pass stopper 1. okt. 
 
Ros til opdatering af SeniorRådets hjemmeside. 
 
Budgetorientering 16. aug. kl. 18.30 – (der 
serveres smørrebrød). 
 

 
 

Punkter til ventedagsorden  SeniorRådsvalg – nedsætte valgudvalg 

 Integrationsrådet 

 Patientinddragelsesudvalget 

 Dansk Ældreråds fokus punkter 
 

 
 


