
Referat SeniorRådsmøde nr. 221 
 
Dato:  26. januar 2017 
Kl: 13-16  
Sted: Kommunalbestyrelsens mødesal 
 
Dagsorden omdelt:  
Referat udsendt: 10. feb. 2017 
 
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:  
 
Jette er syg, derfor er Jan Hylleborg ordstyrer og John Hedegaard skriver referat. 
 
Dagsorden: Referat: 

1. Godkendelse af dagsorden 
 

Under punkt 3A behandles post fremsendelse 
af dagsorden m.v., samtidig ønskes det 
undersøgt, hvorfor posten denne gang ikke er 
fremkommet rettidig. 
 

2. Godkendelse af referat nr. 220 
 

Patientinddragelsesudvalget skal fortsat stå på 
ventedagsorden. 
 

3. Meddelelser fra forretningsudvalg 
 

a. Formanden  
 

b. Budget/regnskab 
 

c. Møder / kurser.  
 

A.  
Formanden: Fremover vil dagsorden og re-
ferat fra FU mødet blive fremsendt pr. mail, 
og de bilag der ikke kan sendes på denne 
måde vil ligge på kontoret til afhentning, 
samtidig vil det hele blive sendt pr post, FU 
vil forsøge at på det poststemplet ag selv af-
levere brevene, hvis det er muligt, altså alt 
der kan sendes pr mail vil blive gjort. 

Ang. Diæter, dette er videregivet i systemet 
og behandles p.t. af socialdirektøren og Britt 
Jensen, hvorefter der vil fremkomme svar 
om emnet. 
Ruth har fået spørgsmål fra DR omkring 
ældreområdet, Bl. a. om fri plejehjem, dette 
har vi ikke her i kommunen, også pris for 
plejehjem, det koster om året for 



kommunen kr. 650.000 for en plads på et 
plejehjem. 
Ruth er indbudt til mødet i landbrug og 
fødevarer om ernæring, der deltager fra 
flere interesse grupper 
også ministeren på ældreområdet Thyra 
Frank deltager, interessant. 
Danske ældreråd har spurgt om hvilke 
emner vi vil arbejde med fremover, der var 
også spørgsmål om demens, og akut 
 hjemmepleje, flere hjemmesygeplejersker, 
ligger i kvalitetsstandarder 

B.  
Budget/regnskab: Kirsten gennemgik det 
udleverede regnskab, samt det fremsendte 
af Prebens forslag. 

Der tilføjes kr. 6.000.- under punktet, møder 
med borgere, I alt råder vi over Kr. 68.000.- 
Forslaget godkendt. Punkt 9 udgår af den 
videre dagsorden. 

C.  
Møder/kurser Der er møde fra Ensomme 
gamles værn, som Henning ønsker at delta-
ge i, Koster ca 1100 plus transport. God-
kendt at Henning deltager. 

Derefter lang debat om integrations rådet  
og hvordan vi som seniorråd får kontakt til 
ældre indvandrere 
Det er besluttet at vi inviterer formanden 
for integrationsrådet, det har bare trukket 
ud, idet rådet har skiftet formand, men 
nuværende formand har sagt at han gerne 
kommer til et af vores møder. 
 
Til Nyborg, danske ældreråds 
repræsentantskabsmøde i april deltager: 
Ruth, John; Merete og Jan Hylleborg. 

 
4. Nyt fra SeniorRådets medlemmer, 

herunder forslag til nye initiativer. 
 

Henning orienterede om sit sygdomsforløb, han 
har det fint, dejligt. 
Ny bog: Etik om ældreplejen til kr. 175.-, 
Henning sørger for indkøb af bogen, der vil ligge 
på kontoret 



 
5. Nyt fra forvaltningen – nyt om Ørbygård 

 
Handicap politikken og kvalitetsstandarder har 
vi givet hørings svar på. 
Forvaltningen er i venteposition på, hvordan 
pengene fra de forskellige puljer som 
regeringen har afsat skal søges, f.eks. til demens 
og klippekortet til plejehjembeboerne, hvordan 
der skal søges vides endnu ikke 
 
Akutområdet, det ser ud til at der kommer et 
tværgående fagligt team, især omkring 
sygeplejerskeområdet, der fremkommer senere 
kvalitetsstandard fra sundhedsministeriet på 
området, hvordan det skal foregå. Rødovre 
kommune påtænker at der kommer et 24 
timers team, både for hjemmeboende og for 
plejehjemmene, for at undgå 
hospitalsindlæggelser.  
 
Spørgsmål om egen læge eller plejehjemmets 
læge der kommer på plejehjemmet eller det 
klares pr. telefon. Svar, det er altid lægens 
ansvar om ordination eller hvad der skal ske. 
 
Der er ansat ny forstander til plejehjemmet 
Broparken pr. 1. marts, hun kommer fra en 
stilling på Frederiksberg.  
 
Spørgsmål om løfteteam, Nødkald bliver 
overvåget og derefter bliver hjemmeplejen 
kontaktet, hvorefter der sendes medarbejder 
ud, der vurderer om de selv kan klare opgaven, 
eller der skal tilkaldes et hold udefra der skal 
klare opgaven, det er altid sygeplejerske der 
vurderer forløbet, også om der skal ske 
indlæggelse. 
 
Ørbygård, alt foregår som planlagt, både tid og 
økonomi. 
 
Handicaprådets svar til handicap politikken kan 
ses i mødesagen 
 

6. Anni Clausen er fratrådt, skal der 
indkaldes en suppleant. 

Lidt debat om dette, besluttet at vi skal følge 
vores forretningsorden og at den næste på 



listen indkaldes, det er Solvej F. Petersen, Ruth 
skriver til hende. 
 
For at være på forkant, hvis hun af en eller 
anden grund siger nej, så er de 3 næste på 
listen med samme stemmetal, derfor blev der 
trukket lod bland dem og reultatet blev 
følgende rækkefølge: 1 Leif Jørgensen, 
2 Inge Lise og 3 E Cordsen. 
 

7. Kontorvagt februar 2017 Preben meldte sig. 
 

8. Struktur for resten af valgperiode. 
Bilag vedlagt 

Struktur for resten af valgperioden: Ruths 
forslag samt det revidere forslag blev godkendt, 
Udvalget for social- og sundhed omdøbes til 
omsorgsudvalget, medlemmer til dette udvalg 
vælges på næste møde. 
 

9. Regnskab og budget. Bilag vedlagt Udgår, da dette er drøftet under 
budget/regnskab. 
 

10. Skovly den 25-26 oktober. Der er 
SeniorRådsmøde den 26.10. ? 

Vedtaget at der ikke holdes seniorrådsmøde på 
anden dagen, dette møde rykkes i stedet til 
den 19.10, som sædvanlig i byrådssalen. 
 
På næste møde vælges udvalg til 
Skovlykonferencen 
 

11. Referater fra udvalgene 
a) Danske ældreråd - Herunder 

forslag til formand for Danske 
Ældreråd. Forslag til 
repræsentantsskabsmøde. 

 
b) Skovtursudvalg 

 
c) Informationsudvalg herunder nyt 

til hjemmesiden.  
 

d) Regionsældreråd. 
 

e) Vestegnen 
 

f) Kultur- og aktivitetsudvalg. 
 

A. Danske ældreråd, forslag til formandspo-
sten, vi har ingen forslag. 

B. Skovtursudvalg: intet at referere 
C. Informationsudvalg/hjemmesiden, intet at 

referere 
D. Regionsældreråd, rådet har ligget stille, der 

kommer sikkert snart årsmøde, skulle have 
været afholdt. 

E. Vestegnen, Næste møde er i Ballerup i maj 
måned 

F. Kultur- og aktivitetsudvalg, Næste møde 
den 13.2 kl. 10.30 

G. Folkeoplysningsudvalget, Intet at referere 
H. Meddelelser fra politiske udvalg: Handicap 

politikken og Rødovre Port 



g) Folkeoplysningsudvalget 
 

h) Meddelelser fra politiske udvalg 
 

i) Strukturudvalg 
 

j) Valgudvalg – referat vedlagt 
 

I.  Strukturudvalget, Udvalget er nedlagt 
J. Valgudvalg, Referat er vedlagt, næste møde, 

den 2.2 kl. 12.30 

 

12. Referater fra Bruger/ pårørendeudvalg 
 

a. Broparken 
 

b. Engskrænten 
 

c. Dorthe Mariehjemmet 
 

d. Ørbygård 
 

e. Madudvalg  
 

A. Broparken, Ny forstander 1. marts, souschef 
går på efterløn til efteråret, referat følger. 
 

B. Engskrænten: Der er oprettet en støttefor-
ening og søgt om kr. 10.000 der kan bruges 
til aktiviteter 

Der er en aktivitetsleder på stedet som 
fungerer godt  
 

C. Dorthe Mariehjemmet: Møde den 6.2 
 

D. Madudvalg: Intet at referere 

 
13. Eventuelt 

 
Mødet sluttede ca. kl. 16.00 idet flere 
medlemmer havde andre aftaler. 
 

 
 
Punkter til ventedagsorden • Integrationsrådet 

• Patient inddragelsesudvalget 
• Danske Ældreråds fokus punkter 
• Information til kommende pensionister 

 
 


