
Referat SeniorRådsmøde nr. 220 
 
Dato:  24. november 2016 
Kl: 13-16  
Sted: Kommunalbestyrelsens mødesal 
 
Dagsorden omdelt: 14. nov. 2016 
Referat udsendt: 23. dec. 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: Birgit 
 
Referent: John Hedegaard 
 
Dagsorden: Referat: 

1. Godkendelse af dagsorden 
 

 

2. Godkendelse af referat nr. 219 
 

Godkendelse ref. 219. 
Rettelse til punkt 7 J. Merete fortsætter ikke 
med hjemmesiden på grund af tekniske 
problemer. 
Punkt 18 J. Valgudvalg, Merete M  indtræder i 
valgudvalget 
 

3. Meddelelser fra forretningsudvalg 
 

a. Formanden  
 

b. Budget/regnskab 
 

c. Møder / kurser.  
 

A. Formanden: Der nedsættes et udvalg 
for udsatte personer i 2 år i kommunalt 
regi. 

Mødeplan for 2017 kommer i januar 
2017. Ældremilliarden for 2017 
fortsætter som hidtil. 
Også i 2017 
D. 4. dec. Er der indslag i tv Søndag fra 
Rødovre om demens. 
Fokuspunkter fra danske ældreråd. Vi 
har det på vente dagsorden. Vi ser på 
hvilke emner vi skal beskæftige os med. 
Kvalitetsstandarder kommer i dec. 
Måned på i det sociale udvalg. Der skal 
afgives høringssvar, dato kendes ikke p.t. 
Vedr. tricktyveri Ruth har skrevet en 
artikel om emnet som kommer i 
Sammen om Rødovre., enighed omn at 



det er en god artikel. 
Debat om billeder af personalet på 
plejehjemmene, der er et stort ønske 
om dette fra flere sider. Det er 
tilsyneladende ikke noget personalet 
ønsker. Emnet drøftes med Allan 
Pedersen, således at der evt. vil være 
ensartethed på området. 
Henrik, den nye social direktør deltager 
senere ca. kl. 15 i vores møde 
Handicappolitikken – høringssvar er 
sendt ud til medlemmerne til 
orientering . 

B. Budget: Der er brugt Kr. 48.383 så er 
der kr. 21.319 tilbage, der er kommet 
flere småregninger og når det hele bli-
ver gjort op ser det ud til at komme til 
at balancere. 

Diæter: der er brugt 61.500, der er 
26.000 tilbage resten af året og det 
dækker. Regning fra TDC, de mente ikke 
det var betaling for mailadresse. Jette 
undersøger nærmere hvad det så er, 
således at vi ikke kommer til at betale 
for 2017 
Skal der laves budget for 2017?  Dette 
ønskes, De enkelte bedes sende forslag 
til Kirsten. 
Hvad de ønsker der skal med på . 

C. Møder/Kurser. Der er ikke noget at re-
ferere. 

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

Merete – strukturudvalget M. M. har lavet 
ændringsforslag som sendes til medlemmerne 
som kan komme med forslag. Emnet tages op i 
januar mødet. 
Jan H. Der arrangeres indkøbsdag for ældre 
borgere fra bl. a. Københavns Kommune, er 
dette noget der også kunne ske i Rødovre? 
Dette drøftes med Allan og der kan spørges ind 
til det når vores nye social direktør kommer. 
 

5. Nyt fra forvaltningen  
– nyt om Ørbygård 

Om værdighedspengene. Den. 15. nov. skal der 
meldes ind til ministeriet hvilke områder 



 pengene skal anvendes til. 
Diætisten fortsætter i 2017. 34 er tilmeldt 
ordningen for at styrke specielt 
spisesituationen. 
Speciel teams oprettes på 
hjemmehjælpsområdet , et tværfagligt team for 
at styrke blandt andet genoptræningen. 
Der indkøbes 3 cykler hvor de ældre kan køres 
rundt på ture, der skal bruges cykelhjelm, både 
af chauffør og passager. 
Vedr. tyveri fra Dorthe Marie hjemmet, 
kommunens forsikring dækker ikke 
nødvendigvis, beboerne opfordres til selv at 
tegne indboforsikring, da de jo bor i en almen 
blig. 
Spørgsmål om vikarer, det opleves at der ofte 
kommer vikarer i hjemmeplejen, Allan oplyser 
at dette kan skyldes forskellige personale 
situationer, men at der ikke bruges mange 
vikarer i Rødovre, dog kan det ikke undgås at 
der bruges vikarer. 
Legitimation på plejehjemmene af personalet 
med foto med fornavn på. Kan der ikke stilles 
krav fra ledelsen at der laves en tavle ved for 
eksempel indgangen. Allan vil tage emnet op 
med plejehjemmene. 
 

6. Valg til Danske Ældreråds bestyrelse 
bilag vedlagt 

Preben Riel er nuværende suppleant. Preben 
ønsker ikke genvalg. Merete vil gerne opstille 
som suppleant. Der er møde i Allerød den 27. 
februar 2017. 
 

7. Kontorvagt januar 2017 Alice 
 

8. Svar fra Dorthe Neergaard ang. diæter 
svar vedlagt 

Hvis der skal ændres på området skal det 
skrives ind i vedtægter/forretningsorden. Det er 
KB der skal godkende dette. Der skal stå i vores 
vedtægter hvilke udvalg der får diæter, Ruth 
spørger borgmesteren om diæter, og hvordan 
det kan gøres, samt om holdningen fra politisk 
side om hele emnet. Nu får vi diæt fra 
SeniorRåds møderne og FU får diæt, som er 
den praksis der har været indtil nu. Ruth drøfter 
med borgmesteren om KB er indstillet på at der 
skal stå præcist hvilke udvalg der kan få diæt. 



Ruth drøfter det videre forløb med 
borgmesteren. 
 
KL. 14.30 fik vi besøg af vores nye socialdirektør. 
 

9. Svar fra Dorthe Neergaard trick tyveri, 
svar vedlagt 

Intet at referere. 

10. Julefrokost den 5. dec. Hvem deltager 
og hvem hjælper til. 

Rødovregaard 

11. Referat Vingsted konference fra Merete 
vedlagt 

Meretes flotte referat  tages til efterretning. 

12. 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. 
 

i) Strukturudvalg 
 

j) Valgudvalg 
 

a. Intet at referere 
b. Møde i udvalget den 6. dec. Kl. 9.00 
c. Preben orienterede at hjemmesiden nu 

fungerer. 
d. Møder er i regionen aflyst resten af året 
e. Der er møde i løbet af foråret 
f. Møder er udsat til senere 
g. Der er atter delt penge ud i folkeoplys-

ningsudvalget 
h. Der vil komme ændringer i flere busruter, 

og nogle vejnavne ændres 
i. Strukturudvalget er nedlagt 
j. Merete er indtrådt i udvalget, møde i fe-

bruar 2017. 

 

13. Referater fra Bruger/ pårørendeudvalg 
 

a. Broparken 
 

b. Engskrænten 
 

c. Dorthe Mariehjemmet 
 

d. Ørbygård 
 

e. Madudvalg  
 

a. Broparken møde den 25. januar 2017. 
b. Engskrænten der er valg i marts måned 

2017. 
c. Dorthe Marie hjemmet Re. vedlagt. Til-

synsrapporter tilgår medlemmerne af ud-
valget. 

d. Ørbygård Intet at referere. 
e. Madudvalg Referat er udsendt via Jette på 

mail, efter dagsorden udsendt. 

 



14. Eventuelt 
 

Birgit: Der tales for meget i munden på 
hinanden og for meget uro i dag. 
Ventedagsorden: Integrationsrådet., 
Formanden vil blive inviteret til maj måneds 
møde. 
Jann Larsen har været til møde ang. Patient 
inddragelsesudvalget hos Deloitte, Jann var 
den eneste der mødte op, så han er klædt 
godt på omkring dette. 
Punktet fjernes fra ventedagsorden. 
Der ønskes møde om info for kommende 
pensionister. 

 
 
 
Punkter til ventedagsorden • Integrationsrådet 

• Danske Ældreråds fokus punkter 
• Information til kommende pensionister 

 
 


