
 

 

Referat SeniorRådsmøde nr. 218 
 
Dato:  29. sept. 2016 
Kl: 10 – 12.45  
Sted: Kommunalbestyrelsens mødesal 
 
Dagsorden omdelt: 22. sept. 
Referat udsendt: 17. okt.  
Referent:  Jette Aagaard Larsen (går kl. 12.00) 
 

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: Stella, Alice 
Ulla kommer 10.30 
Kirsten gået 10.30 
 
Besøg af Rasmus fra Det Danske Madhus – smagsprøver på kager. 
 

Dagsorden: Referat: 

1. Godkendelse af dagsorden 
 

Velkommen til Rasmus fra Det Danske Madhus. 
 
Rasmus fortæller om målsætningen i Det 
Danske Madhus – og at de reklamerer ved at 
udlevere mad så ”reklame” går fra mund til 
mund. 
Leverer til 84 kommuner – laver samlet 17.000 
portioner mad om dagen. 
Deltager gerne til et aftalt arrangement og 
præsenterer sig selv ved at udlevere en portion 
mad/og en madkupon til deltagerne.  
 
Britt foreslår at der afholdes et temamøde hvor 
fokus er på ernæringsrigtig mad. Det kunne 
tænkes ind at madleverandørerne kunne 
deltage og præsentere deres mad. 
 
Forslag fra SeniorRådet:  

- at madleverandørerne kommer på 
foreningsdagen 

- at madleverandører kan lave aftaler 
med hjerteforeningen – Jann. 
 

Dagsorden godkendt  



 

 

2. Godkendelse af referat nr. 217 
 

Punkt 7 – teksten var ukorrekt formuleret. 
Ændringen i forretningsordenen var vedtaget 
på juni måned. 
 
Ruth har fundet den rigtige forretningsorden og 
tilføjet den vedtagne ændring. 
 
Anni har ikke modtaget dagsorden. Fremover vil 
dagsorden også ligge i bakken på skrivebordet. 
 
Referat godkendt med ovenstående 
bemærkninger. 
 

3. Meddelelser fra forretningsudvalg 
 

a. Formanden  
 

b. Budget/regnskab 
 

c. Møder / kurser.  
- Vingsted konference? 
 

a. 
Henning og Ruth deltog i KL´s 
ældrekonference. Kort orientering – der 
kommer et referat fra både Ruth og Henning - 
undtagen af udbudsmaterialet. 

 
Ruth fortalte om en borgers oplevelse med det 
offentlige da hans kone døde. 

 
SeniorRådet har modtaget et 5 siders brev fra 
en borger. Henning har kontaktet borgeren. 
Henning vurderer ikke umiddelbart at det er sag 
for SeniorRådet. FU drøfter borgerens 
henvendelse. 
 
b. 
Rest budget 29.416 kr.  
 
Der skal bruges penge til Vingsted / Allerød + 
transport. 
 
Informations-/ kultur- og aktivitets udvalg har 
ikke brug for penge til yderligere arrangementer 
i 2016. 
 
Det har ikke været muligt at få svar på om der i 
2017 er afsat ekstra midler i budgettet til 
SeniorRådet. 
 
Drøftelse af effekt af foreningsportal (en 
elektronisk kalender som synliggør alle 
arrangementer i Rødovre). Er ikke 



 

 

implementeret i Rødovre. Folkeoplysnings-
udvalget presser på for at få portalen. 
Rødovre LokalNyt vil beskrive en frivillig 
forening hver uge. (Hjerteforeningen - uge 40). 
 
c. 
Vingsted deltagere: Merete og Jan. 
 

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

Små udvalg der følger de politiske udvalg.  
 
Henning vil gerne prøve at være forkant så han 
holder øje med kommende tiltag i stedet for at 
være bagkant. (kunne være en del af 
strukturudvalget). 
 
Tip til aktivitetsudvalget: en tidligere lærerinde 
som holder foredrag om at bevare livsglæden – 
Inge Lorentzen. 
 
Værd at være opmærksom på - signalværdi: at 
der er mange ældre som har et godt og glad liv.  
 
Borgermøde om Stationscentret – (Jann, Ruth 
og Merete deltog. Der var stor interesse / et 
utrolig spændende projekt. Bygherren var 
tilstede. Se projektet på www.rk.dk. 
 
Eventuelt høringssvar – påpege at der er brug 
for Seniorboliger, generelt god belysning i 
forhold til tryghed. 
 

5. Nyt fra forvaltningen 
 

Udkast til boligpolitik – Høringsfrist 7. sept. – 2. 
nov. (Seniorboliger er en del af politikken). 
Irmagrunden – små kædehuse – har solgt rigtig 
godt. 
 
Værdighedspolitik redigeret – alle 5 
indsatsområder skulle være beskrevet. 
SeniorRådets kommentarer medtaget. 
 
I næste kommunalbestyrelsesperiode revideres 
ældrepolitik og værdighedspolitik. 
 
Ny socialdirektør tiltræder 3. okt. Allan spørger 
om han har tid til at præsentere sig på et  



 

 

SeniorRådsmøde. 
 
Buget 2017: rammen for SeniorRådet er samme 
som i 2016. 
 

6. Ændring af forretningsorden vedlagt til 
orientering 
 

Orientering. 
 
- og en drøftelse af hvilke udvalg der får diæter.  
Beslutning fra 24. marts 2014 vedlægges næste 
dagsorden – punktet ønskes drøftet. 
 

7. Forretningsudvalget mødes mandage – 
forsøget evalueres med udgangen af 
året. 
 

Orientering 

8. Skovly konference. Christians opsamling 
vedlagt. Der er opfølgning med Christian 
den 3. nov. kl. 10.00. 
 

Opfølgningsmøde i byrådssalen den 3. nov.  

9. Brev sendt til plejehjemmene vedr. 
suppleanter – bilag vedlagt. 
 

Orientering 

10. Referater fra udvalgene 
a) Danske ældreråd 

 
b) Skovtursudvalg 

 
c) Informationsudvalg herunder nyt 

til hjemmesiden – referat 
vedlagt. 

 
d) Regionsældreråd – referat 

vedlagt. 
 

e) Vestegnen 
 

f) Kultur- og aktivitetsudvalg – 
referat vedlagt. 

 
g) Folkeoplysningsudvalget 

 
h) Meddelelser fra politiske udvalg. 

 

a. Intet 
 
b. Filmen er færdig – ellers intet nyt. 
 
c. Merete orienterede om de seneste 
ændringer på hjemmeside. Samtidig gør hun 
opmærksom på at kontorets pc er forældet og 
foreslår indkøb af ny. 
- ønsker evt. at indkøbe igennem kommunen 
- ønsker yderligere sekretærhjælp til at 
vedligeholde egen hjemmeside. 
Punktet ønskes drøftet på kommende møde. 
 
d. Orientering – taget til efterretning 
 
e. Liste over møder, Rødovre holder i efterår 
2018. 
 
f. Næste møde 1. nov. Kommentarer til 
borgermøde 27. sept. – generelt et godt møde.   
 
g. Intet nyt 
 



 

 

h. Vær opmærksom på høring Boligpolitik. 
 
Rettet værdighedspolitik kan ses på rk.dk 
 

11. Referater fra Bruger/ pårørendeudvalg 
 

a. Broparken 
 

b. Engskrænten 
 

c. Dorthe Mariehjemmet 
 

d. Ørbygård 
 

e. Madudvalg  
 

 
a. referat kommer 
 
b. Intet nyt 
 
c. Intet nyt 
 
d. Nyt fra byggeudvalget. Jann taler med Allan. 
 
e. referat kommer 
 

12. Eventuelt 
 

Kontorvagt oktober: Preben 
 
Punkt til næste dagsorden:  
Valgudvalg. 
Strukturudvalg 
 
Kommende punkter: information til kommende 
/ nye pensionister 
 
FU møde – Henning melder afbud til næste 
møde. 
SeniorRådsmøde – Birgit melder afbud. 
 

 
 

Punkter til ventedagsorden  Integrations Rådet 

 Patientinddragelsesudvalget 

 Danske Ældreråd – fokuspunkter 

 Velfærdsteknologi - opfølgningsmøde 
med Sune 

 Møde med madleverandører 

 Diæter til udvalg  

 Information til kommende / nye 
pensionister 

 
 


