
 

 

Referat SeniorRådsmøde nr. 217 
 
Dato:  25. aug. 2016 
Kl: 13-16  
Sted: Kommunalbestyrelsens mødesal 
 
Dagsorden omdelt: 18. aug. 2016 
Referat udsendt: 30. aug. 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: Ruth, Hanne 
 
OBS: Da Ole Pass holder reception den 29. sept. flyttes næste SeniorRådsmøde til formiddag. Ruth 
sender nærmere besked. 
 

Dagsorden: Referat: 

1. Godkendelse af dagsorden 
 

Nuværende levering af dagsorden. 
Jann fik ikke dagsorden. 
Forslag: at lægge dagsorden på hjemmesiden / 
udsende den på mail/ flytte FU møde 2 
dage/indsende klage til PostDanmark. 
 
Beslutning: FU drøfter punktet inden næste 
møde. 
 
Punkt 12 – tale om samkørsel. 
 
Dagsorden godkendt. 
 

2. Godkendelse af referat nr. 216 
 

Punkt 2: 
Godkendelse af referat 215 – punkt 1 - der står 
Nykøbing – der skulle stå Nyborg. 
 
Punkt 8 – referat 215 – opremsning af hvem der 
er suppleanter for hvem.  
Jan er suppleant for Birgit 
Henning er suppleant for Stella. 
 
Kopi af brev fremsendt til plejehjemmene skal 
rundsendes til SeniorRådet. 
 
Merete skal på IKT kontoret den 5. sept. – det 



 

 

skaber udfordringer at kontorets og Meretes 
browser er forskellige. 
 
Referat godkendt med ovenstående tilføjelser. 
 

3. Meddelelser fra forretningsudvalg 
 

a. Formanden  
 

b. Budget/regnskab 
 

c. Møder / kurser.  
 

 
a. intet 
 
b. ser pænt ud – har 46.975 tilbage af 2016 
budgettet. Der sidder kopi af forbrug i mappe på 
kontoret. 
 
c. 9. nov. – konference Vingsted. 
Jan og Merete vil gerne deltage (Merete ser 
gerne at der er mulighed for overnatning inden) 
 
Beslutning: Grundet afgangstidspunkt til 
Vingsted konferencen betales en taxa fra 
Rødovre til Taastrup. 
 

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

Ulla: 10. sept. kl. 10 – 14 afholdes 
Rødovredagen.  Ruth og Ulla har været til møde.  
 
Hvem kan stå i teltet? 
10-11  Ruth og Ulla 
11-12  Jan og Anni 
12-13  Kirsten 
13-14  (Merete giver besked til Ulla) 
 
Jann: Er for nylig blevet bekendt med 
Digitalisering i forbindelse med dødsfald. En 
digital bobestyrer kan sørge for at udeståender 
hentes hjem til et dødsbo.  
Birgit kontakter advokat for at høre om han kan 
holde oplæg / har lyst til at blive kontaktet af 
kultur- og aktivitetsudvalget. 
 
22. sept. kl. 18 – 20 Kulturstationen i Vanløse –. 
”Kan demens forebygges?” – se vedhæftede. 
 
Ungdommens folkemøde afholdes 8. sept. kl. 10 
– 11 i Søndermarken – der er brug for flere 
ældre mennesker til samtale ung/gammel. Mail 
til Henning hvis du har tid /lyst. 
 



 

 

14. sept. – foredrag om MR-skanning på 
Rødovregård. 
 
Seniorer på www.rk.dk – der skal laves rettelse 
vedr. Datastuerne. Kirsten skriver nyt indlæg og 
sender til Informationsudvalget.  
 

5. Nyt fra forvaltningen 
 

Oversigt – visitation til plejehjem.  
 
Jans oplevelse ved forsøg på lån af hjælpemidler 
til hustru. 
 
Allan: Kommunen skal levere hjælpemidler til 
varige lidelser / hospitalet til midlertidige 
lidelser. 
Rødovre kommune har søgt at ændre på den 
arbejdsgang. Rødovre kommune gør i flere 
tilfælde mere end der ligger i deres opgave. 
 
Iht. snitflader ml. kommunen / Regionen skal 
denne type klager behandles i Regionen.  
 
Efter hospitalsudskrivelse kan der, iht. visitation, 
bevilges midlertidig hjemmehjælp. 
 
Forside Rødovre Lokalnyt 17. aug. ”Skal spare 28 
mio” – undren fra SeniorRådet over at det ikke 
blev nærmere udspecificeret til 
budgetorienteringsmødet.  
 
Allan: Justeringen af modellen for fordelingen af 
tilskud mellem kommunerne var helt ny. På 
baggrund af overskriften var Erik Nielsen inde og 
kommentere indlægget på rln.dk. 
 
Private firmaer er orienteret om at de skal levere 
en årlig hovedrengøring. 
 
Allan tager en snak m visitationsafdelingen for at 
sikre at alle får tilbuddet. 
 

6. Nedsættelse af Valgudvalg. FU foreslår 
2 medlemmer og formanden 
 

Emnet tages på Skovly. Kan tages sammen med 
”hvor mange medlemmer skal det fremtidige 
SeniorRåd bestå af”. 
 

http://www.rk.dk/


 

 

7. Ændret forretningsorden, vedlagt 
 

Birgit: §4 stk. 2 – antal medlemmer af Skovly 
udvalget – forslag: ændring til 3 medlemmer. 
Henning: Kultur- og aktivitetsudvalget – der skal 
stå 7 medlemmer. Forslag: ændring til 5 
medlemmer. 
 
Den nuværende forretningsorden bibeholdes – 
skal der ændres kan det ske i det kommende 
SeniorRåd. 
 
Tilføjelse ved de 4 plejehjem – tilføje 
suppleanter. 
Der er sket ændring i §4 stk. 3. 
 
”SeniorRådet modtager kun diæter for møder i 
Rådet”.  
Emnet ønskes debatteret på et kommende 
møde. 
 
”Forretningsorden vedtaget 25. aug.”  
Dette skal ændres til korrekt dato. 
 
Beslutning: punktet tages på et kommende 
møde da den vedlagte forretningsorden allerede 
er vedtaget. Ovenstående er nye ændringer der 
skal formuleres og evt. vedtages. 
 

8. Brev til teknisk forvaltning samt svar – 
vedlagt 
 

Til orientering. 

9. Kontorvagt september 
 

Henning 

10. Venteliste plejehjem. Ses på rk.dk 
 

Til orientering 

11. Indbydelse til besøg i Det Danske 
Madhus i Køge den 1. sept. 2016 kl. 
11.30 – 14.00. Hvem kan deltage – 
aftale samkørsel. 
 

Birgit. Anni, Ulla, Ruth, Kirsten, Hanne, evt. 
Preben. 
 
Aftaler indbyrdes kørsel. 
 
Ruth giver besked til Det Danske Madhus. 
 

12. Deltagere på Skovly konference – hvor 
mange bliver og overnatter. 
 

Alle deltager 1. dag - 13 bliver og overnatter. 
2 dag deltager Stella og Daisy ikke. 
Udvalget følger op på om der er bestilt frokost 
på 2. dagen. 



 

 

 
Mødetid v. forvaltningen kl. 8.00 
 

13. Formand / næstformandsmøde. Hvilke 
ældrepolitiske udfordringer er de 
største i vores SeniorRåd? 
 

 Der er skåret i den praktiske 
hjemmehjælp 

 De ældres ressourcer 

 Flere ældre / færre erhvervsaktive  

 Ensomhed 

 Hvordan får vi fat i borgerne 
 

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. intet 
 
b. afviklet med god succes. Der manglede 
instruktion på Brede Værk. Enkelte havde 
”klager” omkring mad, manglende opdækning til 
alle. 
 
c. Merete og Preben arbejder på hjemmesiden. 
www.rk.dk –  genvej er nu tilføjet i toppen. Har 
kørt på de digitale skærme. Preben går, efter 
aftale med kommunens kommunikationsteam, 
på RLN og fortæller om linket. 
 
d. Merete og Henning er inviteret til møde den 
2. sept. Der er ikke kommet referat fra sidste 
møde. 
 
e. intet 
 
f. 27. sept. – 18.30 – 21.00. Ensomhed – møde 
med Lars – programmet er lagt på plads. 
Holdes på biblioteket. 
 
Robotter – der nedsættes en ad hoc gruppe der 
kan arbejde videre med at arrangere det. 
 
g. Rødovre  
Lån af lokaler – der skal være større 
opmærksomhed på hvad lokaler stilles til 
rådighed for. 
Tillægsbevillig på 450.000,- søges – en portal der 
kan samle 
 
Forslag/ønske om at øge rammen over de næste 
3 år da der kommer flere borgere til kommunen. 

http://www.rk.dk/


 

 

 
h. Irmagrunden, AAb grunden og SPF grunden -
der bygges private ældrevenlige ejerboliger 
 

15. Referater fra Bruger/ pårørendeudvalg 
 

a. Broparken 
 

b. Engskrænten 
 

c. Dorthe Mariehjemmet 
 

d. Ørbygård 
 

e. Madudvalg  
 

a. møde den 7. sept. kl. 13 – 16.– Birgit kan ikke 
deltage. Jan giver besked til Birgit om han kan. 
Ansættelse af ny forstander ønskes på 
dagsorden. Formand ønsker at en fra Bruger- og 
pårørendeRådet sidder i ans.udvalg. 
Forventning til Bruger- og pårørendeudvalg 
ønskes også på dagsorden. 
 
b. intet 
 
c. intet 
 
d.  
 
e. spise på Engskrænten på tirsdag. Der er 
problemer med hende der ekspederer.  
Udvalget beslutter om der skal ske en skriftlig 
henvendelse til Kate. 
 

 
 

Eventuelt 
 

Intet 

Punkter til ventedagsorden  Integrationsrådet 

 Patientinddragelsesudvalget 

 Danske Ældreråd – fokuspunkter. 
 

 
 


