
 

 

Referat SeniorRådsmøde nr. 219 
 
Dato:  27. oktober 2016 
Kl: 13-16  
Sted: Kommunalbestyrelsens mødesal 
 
Dagsorden omdelt: 17. oktober 2016 
Referat udsendt:  
 

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: Birgit; Anni 
 
Referent: Jette Aagaard Larsen.  
Fra kl. 15.00, overtog Jan Hylleborg ordstyrer rollen og John Hedegaard skrev referat fra punkt 6. 
 

Dagsorden: Referat: 

1. Godkendelse af dagsorden 
 

Tillykke til Daisy og Kirsten. 
 
Dagsorden godkendt. 
 

2. Godkendelse af referat nr. 218 
 

 
FU møde referat – møde i Broparken afholdes 31. 
okt. – Ruth giver besked om tidspunkt. 
 
Referat 218 er godkendt. 
 

3. Meddelelser fra forretningsudvalg 
 

a. Formanden  
 

b. Budget/regnskab 
 

c. Møder / kurser.  
 

a.          Diæter 
 

 FU foreslår at det drøftes i det nye 
SeniorRåd. 

 

 Drøftelse om hvordan diæter figurerer i 
budgettet og til hvilke udvalg der 
udbetales. 

 

 Der udbetales penge til kommunen som 
skal udloddes til SeniorRådet – får ”vi” de 
penge vi er ”berettiget” til. 

 

 FU undersøger hos Danske Ældreråd 
hvilket budget SeniorRådet med 



 

 

rimelighed kan stille ”krav” om. 
 
Der er ansat en kræftkoordinator i 
Sundhedscentret – kan vi bruge hende. 
 
Kommentarer/undren vedrørende 
Strukturudvalget som er nævnt i referat fra FU. 
Bred drøftelse om hvorvidt FU har stillet et forslag 
som burde have afventet andet udvalgs arbejde. 
Diskussion lukkes og tages under punktet. 
 
b.  
Brugt 53.000 ud af de 66.000. Forventer at 
budgettet kommer til at passe til regnskabet. 
 
TDC regning – Kirsten undersøger nærmere. 
 
c. 
Intet. 
 

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

Der ønskes bedre indeklima i Byrådssalen. Der 
sendes brev til Erik Nielsen. 
 
Skrive til formanden fra Integrations Rådet om at 
deltage i SeniorRådsmøde i maj 2017. 
 

5. Nyt fra forvaltningen. Herunder 
redegørelse for byggeriet Ørbygård 
 

Arbejdsgrupper Ørbygård – hvad er der sket og 
hvad skal der ske. 
Inputs fra SeniorRådet / HandicapRådet  har 
været med til at danne grundlag for projektet som 
blev godkendt i KB. Der er valgt entreprenør.  
Der er en IT infrastruktur i projektet som sikrer at 
der kan opsættes relevant opdateret teknologi når 
behovet opstår.  
Toilet med vask / tørring kan prøves i 
Sundhedscentret. 
Projektet kører og Allan skal tilse at entreprenøren 
overholder den vedtagne ramme og tidsplan. 
Allan orienterer hvis der sker ændringer / eller 
efter ønske. 
 
Tricktyveri – forslag til tema arrangement for 
borgere. Forvaltningen modtager mails fra 
Vestegnens politi – ofte dagligt. Disse mails 
sendes ud i hjemmeplejen og visitationen for at 



 

 

gøre medarbejderne opmærksom på at de skal 
orientere relevante borgere. 
 
SeniorRådet: 
Hjemmeplejen - synlig billedlegitimation. 
 
Hjemmehjælp – faste hjælpere er ikke 
dagligdagen for de som modtager hjælp. 
 
Anbefale Politi app. 
 
Spørge Dansk Ældreråd om de har erfaring med at 
få udbredt budskabet om tricktyveri til de ældre 
borgere. 
 
Forslag om at de private leverandører skal ringe 
hvis der kommer en anden end den sædvanlige. 
 
Allan:  
der bruges ikke mange vikarer i hjemmeplejen – 
kan også ses på regnskabet. 
 
Alle medarbejdere har billedlegitimation /vil give 
en reminder til hjemmeplejen om at bruge dem. 
 
God idé at udfærdige en kort information med 
enkelte opmærksomhedspunkter som 
hjemmeplejen kan tage med ud til borgerne / i 
Sammen om Rødovre/ evt. skrive i Rødovre 
Lokalnyt.  
 
Forvaltningen kan ikke tildele ressourcer til at 
hjælpe med at vedligeholde SeniorRådets 
hjemmeside. 
 
Allan har modtaget materiale om ensomhed fra 
Henning. Emnet er interessant at arbejde ind i – 
der er iværksat nogle initiativer i forhold til at 
blive alene – der skal arbejdes videre med emnet. 
 

6. Møde med Social-og 
Sundhedsudvalget d. 15.nov. Forslag 
til dagsordenspunkter 
 

Ingen 

7. Indkøb af pc`er? Merete ønsker ikke at vedligeholde hjemmesiden 



 

 

 fremover, der er for mange problemer med at lave 
dette arbejde. Der købes p.t. ikke en ny pc til 
kontoret, og der søges lavet en aftale med it-
afdelingen om at de vedligeholder vores 
hjemmeside. Opfattelsen er at vedligeholdelsen 
kan gøres for ca. 3.000,- kr..  
Preben og Merete tager kontakt til it-afdelingen 
for at indgå en aftale. 
 

8. Venteliste til plejehjem- vedlagt 
 

Taget til efterretning 

9. Kontorvagt i dec.2016 
 

Kirsten 

10. Boligpolitik i høring til 2.nov, 3 
personer 
 

Svaret gives af Ruth. Vi har ingen særlige 
bemærkninger. 

11. Rødovreport, høringssvar? 
 

Jann Larsen har fremsendt forslag som er udsendt 
til medlemmerne af SeniorRådet. Forslaget fra 
Jann fremsendes som vores høringssvar. Ruth 
svarer. 
 

12. Handicap politik, kommer i høring, 3 
personer 
 

Udvalg bestående af Ulla, Merete og Ruth, 
udarbejder høringssvar. 
 

13. Strukturudvalgets forslag, vedlagt 
 

Vi nåede frem til at udvalgets forslag til fremtidens 
struktur for SeniorRådet skal være det fremsendte 
forslag fra udvalget, der tages hul på dette fra den 
1.-3.-2017 hvor der startes op med social- og 
sundhedsudvalg. 
 

14. Hennings redegørelse vedr. 
borgerhenvendelse, vedlagt 
 

Henning fremlagde en kort redegørelse og læste 
svaret som han vil fremsende, enighed om at det 
ikke er en sag for rådet, idet vi jo ikke behandler 
enkelt personsager, og videre at dette ikke specielt 
handlede om ældre borgere, borgeren får alligevel 
et svar fra os. 
 

15. Forslag til Ildsjælspris 
 

Ingen forslag 

16. Julefrokost udvalg (5.dec.) 
 

På Rødovregård, hjælpere forslag til næste møde. 
 

17. KL konference referat vedlagt 
 

Taget til efterretning 

18. Referater fra udvalgene 
 

A. Danske ældreråd: Referat fra Merete ved-

lagt 



 

 

a) Danske ældreråd (referat 
vedlagt fra Merete) 

 
b) Skovtursudvalg 

 
c) Informationsudvalg herunder 

nyt til hjemmesiden.  
 

d) Regionsældreråd. 
 

e) Vestegnen (referat vedlagt) 
 

f) Kultur- og aktivitetsudvalg. 
 

g) Folkeoplysningsudvalget 
 

h) Meddelelser fra politiske 
udvalg. 
 

B. Skovtursudvalg: Intet nyt 

C. Informationsudvalg og hjemmesiden: Intet 

nyt 

D. Regionsældreråd. Intet nyt 

E. Vestegnen. Referat vedlagt 

F. Kultur- og aktivitetsudvalg: Intet nyt 

G. Folkeoplysning. Preben meddelte at der på 

det seneste møde var uddelt mange penge 

til forskellige foreninger. 

H. Meddelelser fra politiske udvalg: Intet at 

referere. 

I. Strukturudvalg: Er  behandlet tidligere på 

mødet. 

J. Valgudvalg: Intet at referere 

 

19. Referater fra Bruger/ 
pårørendeudvalg 
 

a. Broparken 
 

b. Engskrænten 
 

c. Dorthe Mariehjemmet 
 

d. Ørbygård 
 

e. Madudvalg  
 

 
a. intet nyt 
b. intet nyt 
c. intet nyt 
d. intet nyt – byggeriet er i gang 
e. intet nyt 

20. Eventuelt 
 

Alle rådets medlemmer har modtaget post med 
dagsorden og bilag i god tid. 
 

 
 

Punkter til ventedagsorden  Integrationsrådet 

 Patient inddragelsesudvalget 

 Danske Ældreråds fokus punkter 

 Information til kommende pensionister 
 

 
 


