
Referat SeniorRådsmøde nr. 222 
 
Dato:  23. februar 2017 
Kl: 13-16  
Sted: Kommunalbestyrelsens mødesal 
 
Dagsorden omdelt:  
Referat udsendt: 2. marts 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: Solveig 
 
Da Jette var på kursus overtog Jan Hylleborg ordstyrerrollen og John Hedegaard skrev referat. 
 
Dagsorden: Referat: 

1. Godkendelse af dagsorden 
 

Godkendt 

2. Godkendelse af referat nr. 221 
 

Det nye udvalg skal hedde: udvalget for 
omsorg og sundhed. Under punkt 12 ser 
det ud til at der er lidt rod i bogstaverne, 
noget er faldet ud og noget er flyttet på 
højre side i referatet. 
Derefter blev referatet godkendt. 

 
3. Meddelelser fra forretningsudvalg 

 
a. Formanden  

 
b. Budget/regnskab 

 
c. Møder / kurser.  

 

A.  
Formanden: Vi har problemer med vores 
pc. Jan H kigger på den og vurderer om 
det er noget han kan klare eller om det 
er en bedre løsning at købe en ny. 
 
Vedr.: Der mangler et par sider i referat 
fra Bruger-pårørenderåd fra Dorthe 
Marie hjemmet, af bladet fremgår, det er 
bl.a. valg til bruger og pårørende råd, 
bladet ligger på kontoret til læsning. Der 
kommet kvittering om afgivelse af flere 
høringssvar bl.a. om bæredygtighed, om 
klippekort ordningen for 
plejehjemsbeboere hvor der er afsat 2.4 
millioner til ordningen i Rødovre. 



Formanden orienterede om forløbet fra 
sidste måneds udsendelse af post og 
hvorfor det ikke var fremkommet. 
Rådhusbetjentene har fra 1. januar ikke 
længere frankeringsmaskine og brevene 
skal derfor afleveres hos Føtex i Rødovre 
Centrum og det kan nogle gange forsinke 
postgangen. I denne uge havde alle dog 
modtaget posten til tiden, en enkelt dog 
først om onsdagen, FU havde som aftalt 
sendt dagsorden og diverse bilag som 
mail, således at alle havde fået 
materialet i god tid før mødet. Lidt debat 
om forslaget fra FU, om at melde ud til 
august om hvorvidt den enkelte ønskede 
at genopstille for en ny fire års periode. 
Der var lidt forskellige synspunkter om 
dette, det skal understreges at der blot 
en tale om en kort fornemmelse om hvor 
mange fra det nuværende råd der ønsker 
at genopstille og at der selvfølgelig ikke 
er noget bindende i dette. Det er først 
når der kommer tilmeldelses blanketter 
at det gælder. Det er ok at vente til der er 
opstillings blanketter. 

B.  
Budget/regnskab: Der er i år brugt kr. 
6.006,00. Det vedlagte budget for året 
2017 er godkendt. 
Så var der lidt debat om vi kunne søge 
om ekstra penge til kontingent for 
Danske Ældreråd og Regionsældrerådet, 
samt om penge til ny PC. Det gør vi via 
Socialdirektøren og ældrechefen. 

 
4. Nyt fra SeniorRådets medlemmer, 

herunder forslag til nye initiativer. 
 

Henning har spurgt Teknik og miljø 
forvaltningen om ændring af busdriften, 
Movia har nedlagt busstoppestedet ved 
Herlev hospital. Teknisk forvaltning 
oplyser at de kun har indflydelse på 
busdriften i Rødovre og ikke kan gøre 
noget ved bus driften i andre kommuner.  
 
Det blev i den forbindelse vedtaget at 
der på vores næste møde, nedsættes et 



udvalg for: Bolig, trafik og miljø.  
 
Det blev oplyst at Københavns kommune 
har et katalog der omtaler aktiviteter for 
ældre. Kan der laves noget tilsvarende i 
Rødovre kommune? Vi har ”sammen om 
Rødovre”, der er enighed om at dette 
ikke er det samme. 

 
5. Nyt fra forvaltningen – nyt om Ørbygård 

 
Der ligger en opgørelse fra plejehjem-
mene om udflytninger/indflytninger 
samt visiterede borgere.  
Ørbygård forløber alt planmæssigt, ingen 
ændringer. 
Klippekort området for 
plejehjemsbeboere, hvordan fungerer 
dette? Der skal ansættes ekstra 
personale til at udføre de 
ønsker/opgaver der måtte komme. 
Samtidig fortsætter det personale der er 
ansat til aktiviteter for beboerne på 
plejehjemmene. Hvis der er aktiviteter 
der koster penge til teater, biograf 
cafebesøg, er det den enkelte beboer der 
betaler for medarbejderens udgifter. 
Er det med 2 beboer på rehabiliteringen 
slut? Nej det har hele tiden været 
meningen at der skal bo 2 beboere 
sammen, der er 6 dobbeltstuer, man er 
dog meget opmærksom på, at de passer 
sammen. 
Statslige penge til renovering af køkkener 
på plejehjemmene, gælder dette også 
Ørbygård at der kan søges fra puljen til 
køkkenet. Der kigges på om der kan 
søges om penge til dette fra puljen, det 
er dog med i planen for ombygningen at 
køkkenet. 
Jann Larsen havde lavet et regnestykke til 
ventelisten til plejehjem om hvor længe 
der skal ventes. Allan oplyste at der ikke 
altid kan regnes med at det foregår lige 
efter listen, idet der ofte forekommer 
akutte indflytninger på plejehjem. 
Spørgsmål om udenbys borgere de 



venter på plads i Rødovre. Der prioriteres 
således at egne borgere kommer til før 
udenbys borgere. Der kræves ikke en 
særlig tilknytning til Rødovre for at få en 
plads, der kan frit søges om 
plejehjemsplads i hele landet, hvis man 
er godkendt til at komme på plejehjem. 
Der ønskes en liste over hvor mange 
udenbys borgere der ønsker plads i 
Rødovre. Allan kommer senere med en 
liste over dette.  Det er ca. 90% af dem 
der kommer på plejehjem der er ramt af 
demens. 

 
6. Kontorvagt marts 2017 

 
Henning varetager vagten, sammen med akti-
vitets- og kulturudvalget, der har møde sam-
me dag 

 
7. Valg af repræsentanter til Udvalg for 

Sundhed og Omsorg (3 – 5 personer) 
 

Merete, Daisy og Birgit. 

8. Nedsættelse af Udvalg til Skovly 
konference (3 – 5 personer) 
 

Merete, Jan Hylleborg og Ruth 

9. Referater fra udvalgene 
a) Danske ældreråd 

 
b) Skovtursudvalg 

 
c) Informationsudvalg herunder nyt 

til hjemmesiden.  
 

d) Regionsældreråd. 
 

e) Vestegnen 
 

f) Kultur- og aktivitetsudvalg. 
Referat vedlagt. 

 
g) Folkeoplysningsudvalget 

 
h) Meddelelser fra politiske udvalg. 

 
i) Valgudvalg 

A. Møde på mandag i Allerød 
B. Intet  
C. Intet 
D. Der er udsendt referat fra Henning. For-

manden for rådet er fratrådt som med-
lem i Københavns Ældreråd, men han har 
meddelt at han fortsætter på posten som 
formand resten af perioden, nogen for-
undring over dette. Merete skriver til Re-
gions ældrerådets forretningsudvalg og 
det tages op på Vestegnstræf. Der skal 
gøres noget, der vil blive spurgt ind til 
dette på mødet på mandag. Henning 
henviste til en hjemmeside i regionsæld-
rerådet om referater m.v. 
www.regiondudvikl.dk 

E. Der er møde i Vestegnen den 3.5. Birgit 



 John og Ruth deltager 
F. Referat er vedlagt. Der er planlagt valg-

møde til Kommunalvalget i festsalen på 
Ørbygård 7. nov. mellem kl. 14 og 17 

G. Der holdes seminar i maj, handicap poli-
tikken, fysiske aktiviteter for ældre (fokus 
punkter) 

H. Kvalitets og handicap politikken er vedta-
get, på et tidspunkt kommer der handle-
planer på demens området. 
Rødovre port er vedtaget. Flexture, 
trafikture, skal vi forsøge at arbejde for at 
få trafikture indført i Rødovre? 

I     Intet 
J    Der er møde i valgudvalget den 6.-3. på 
kontoret 

 
10. Referater fra Bruger/ pårørendeudvalg 

 
a. Broparken 

 
b. Engskrænten 

 
c. Dorthe Mariehjemmet – referat 

vedlagt 
 

d. Ørbygård 
 

e. Madudvalg  
 

A. Intet, referat lægges til læsning på konto-
ret. 

B. Intet 
C. Referat vedlagt 
D. Debat om at ”vores” repræsentanter ikke 

har deltaget i køb af inventar. Der ønskes 
en præcisering af rådets rolle i forbindel-
se med byggeriet. 

E. Har været til spisning på Ørbygård, det 
var godt og der kom mange mennesker, 
Referat følger 

 
11. Kl. 15.00 Besøg af formand for 

IntegrationsRådet – Nemad Radulovic 
 

Fra kl. 15.00 deltog formanden for 
integrationsrådet i vores møde, hvor han 
fortalte om deres arbejde. 
Han oplyste at de også havde meget 
svært at få ældre borgere med anden 
etnisk baggrund til at møde frem til 
deres aktiviteter. Der var forslag om at vi 
evt. kunne lave en gruppe sammen med 
dem for at arbejde videre med om 
hvordan vi sammen kunne få dem frem 
af busken. Han oplyste at de havde deres 
næste møde den 9. marts og at vi var 



velkommne til at deltage, Ruth ville 
deltage i dette møde. 
Han lagde ikke skjul på at de havde 
meget svært ved at få gruppen af ældre 
med anden etnisk baggrund til at deltage 
i aktiviteter, når de ikke kan, hvordan 
skulle vi som SeniorRåd så kunne gøre 
dette, vi syntes at det ville være fint hvis 
det kunne lade sig gøre at der var nogle 
der ville stille op til det kommende valg 
til SeniorRådet. 

 
12. Eventuelt 

 
F. Intet, referat lægges til læsning på konto-

ret. 
G. Intet 
H. Referat vedlagt 
I. Debat om at ”vores” repræsentanter ikke 

har deltaget i køb af inventar. Der ønskes 
en præcisering af rådets rolle i forbindel-
se med byggeriet. 

J. Har været til spisning på Ørbygård, det 
var godt og der kom mange mennesker, 
Referat følger 

 
 
 
Punkter til ventedagsorden • Patient inddragelsesudvalget  

• Danske ÆldreRåds fokus punkter 
• Information til kommende pensionister 

 
 


