
Referat SeniorRådsmøde nr. 223 
 
Dato:  30. marts 2017 
Kl: 13-16  
Sted: Kommunalbestyrelsens mødesal 
 
Dagsorden omdelt:  
Referat udsendt:  
 
Medlemmer: 
Preben Riel, Jann Larsen, Daisy Filipsen, Ruth Mørch, Solveig Ferm Pedersen, Alice Christiansen, 
John Hedegaard, Ulla Spangtoft, Hanne Ridder, Birgit Dagmar Lindahl, Merete Matz, Kirsten 
Petersen, Jan Hylleborg, Stella Hansen, Henning Foss 
 
Afbud: Stella og Solveig 
 
Dagsorden: Referat: 

1. Godkendelse af dagsorden 
 

 Jan H: Dirigent og John skriver referat. 
 
Forslag fra Jann L om Rødovredagen den 9.9. Vi 
skal huske at sætte dette på dagsorden til vores 
næste møde. 
Lidt om at Jette ikke har deltaget i de sidste 2 – 
3 møder, vi spørger Allan om det er permanent 
at vi selv skal skrive referat fremover. Derefter 
blev dagsorden godkendt. 

 
2. Godkendelse af referat nr. 222 

 
Godkendelse af ref.  
Præcisering af punkt 6: Det heder Kultur- og 
aktivitetsudvalget. Derefter blev referatet 
godkendt. 
Fra FU: Ang. Mødet med det sociale udvalg. 
Der kommer dagsorden til mødet den 4. 4. Der 
er afbud til mødet fra Merete M. 

 
3. Meddelelser fra forretningsudvalg 

 
a. Formanden  

 
b. Budget/regnskab 

 
c. Møder / kurser.  

 

3 A.  
Ang. PC til kontoret, kommunen opsætter og 
betaler for vores nye pc. Spørgsmål om mødet i 
busudvalget,. Er det et ordinært møde eller er 
det fordi der er problemer med service bussen. 
Ulla har været ude for igen at der har været en 
chauffør der ikke var særlig service mindet, og 
har derfor bedt om et møde i udvalget. Allan 
deltager i det kommende møde i udvalget. Der 
spørges om flex trafik og flex ture. Dette 
drøftes i det kommende møde i udvalget. 
Sagen tages op i det kommende udvalg for 
bolig, trafik og miljø. 



3B 
Budget. Brugt kr. 10.115 ca. 15% indtil nu. 
3C  
Møder/kurser. Intet 

 
4. Nyt fra SeniorRådets medlemmer, 

herunder forslag til nye initiativer. 
 

Nyt  fra medlemmerne 
Kultur- og aktivitetsudvalget holder møde den 
8. maj på Rødovregård om mad for ældre, 
Søren Gericke kommer og fortæller om emnet, 
dette gør han i øvrigt gratis. Ang. Forsikring, 
der er nu åbnet muligheder for forsikring af 
frivillige. Allan vender tilbage med en tolkning 
af om dette også gælder når SeniorRådet 
afholder arrangementer. Danske ældreråd 
mener at Kommunen er ansvarlig for opståede 
skader. Enighed om at emnet skal drøftes til 
bunds og afklares med kommunens juridiske 
afdeling. 
Rødovredagen, der har været afholdt work 
shops, hvorfra der senere vil komme et oplæg 
ud fra de mange forslag. SeniorRådet afventer 
dette oplæg og sætter det på dagsorden til 
drøftelse, om vi så skal deltage. 

 
5. Nyt fra forvaltningen 

 
Pt søger 21 udenbys borgere plejehjem i 
Rødovre. 2/3 bor i forvejen på plejehjem i 
deres hjemkommune. 
Det gøres ikke op hvor mange med anden 
etnisk baggrund der bor på plejehjem i 
Rødovre. 
Der er flere er flere der søger til Rødovre, end 
Rødovre borgere der søger udenbys. P.t. er der 
flere fra Rødovre der bor på udenbys plejehjem 
end borgere fra udenbys kommuner der bor på 
plejehjem i Rødovre. 
 
Høring om fjernvarme. Fremover skal alle 
henvendelser vedr. høringer sendes til Ruth, 
John og kontoret for at sikre at vi får alle 
relevante høringer hos os. 
 
IT afdelingen rykkes for levering af pc. 
Fremtidige problemer med hardware/software 
serviceres af IT afdelingen / kontakt Jette. 
 
Omsorgstandpleje – der er klinik på 
plejehjemmene. 
 
Forsikring – medlemmer af SeniorRådet. 



SeniorRådet er folkevalgt og Juridisk afdeling 
oplyser at de nye regler gælder for frivillige. 
Når SeniorRådet og Rødovre kommune 
samarbejder om at afholder 
arrangementer/borgermøde så dækker 
kommunen for evt. opståede skader. 
Henning ønsker et skriftligt svar om forsikring 
af SeniorRådet fra juridisk afdeling. Allan sørger 
for dette. 
 
Der skal fremover afdækkes hvordan og 
hvornår er det en opgave for SeniorRådet at 
afholde borgermøder. 
Ang. Cykler til plejehjem. Det er frivillige der 
kører tur med beboerne, der skal bruges hjelm 
og der skal være tegnet relevant forsikring iht. 
regler for frivillige. 
Jette har ikke deltaget i de sidste møder da 
kommunen er ved at implementere et nyt IT 
system. Hun er fortsat sekretær for 
SeniorRådet. 

 
6. Kontorvagt 

 
Henning 

7. Kommissorium for omsorg og sundheds 
udvalget 

Godkendt 

8. Udvalg for bolig- trafik og miljø Ulla – Merete – Birgit – Jan H. – John. 
 

9. Møde med integrationsrådet Debat om emnet, der er enighed om at det er 
op ad bakke. 
Forslag om et åbent hus arrangement for 
etniske. Enighed om at det er et godt forslag. 
Måske lidt svært for os som SeniorRåd. Vi tager 
emnet op senere 

 
10. Forårskonferencen lørdag den 22. april De enkelte tilmelder selv 

 
11. Formandsvalg til Danske Ældreråd 9 stemmer for Erik og 2 for Kirsten, 2 undlod at 

stemme. 
 

12. Referater fra udvalgene 
a) Danske ældreråd 

 
b) Skovtursudvalg 

 
c) Informationsudvalg herunder nyt 

til hjemmesiden.  
 

A. Referat fra Allerød er vedlagt. Vi skal obs. 
på hvad der er af tilsyn i Rødovre. Vi skal 
bede Allan om at få tilsendt tilsyns rappor-
ter. 

B. Skovtur: Der er prøve skovtur mandag den 
8. maj 

C. Informationsudvalg: Intet at referere 



d) Regionsældreråd. 
 

e) Vestegnen 
 

f) Kultur- og aktivitetsudvalg. 
 

g) Folkeoplysningsudvalget 
 

h) Meddelelser fra politiske udvalg 
 

i) Valgudvalg 
 

j) Omsorg og sundhed 
 

D. Regionsældrerådet: Ref. Vedlagt 
E. Vestegnen: Der er møde i Ballerup den 3. 

maj. Rødovre har bedt om at emnet: Bent 
Hansen som formand for regionsældrerå-
det sættes på dagsorden. Ruth, Birgit og 
John deltager. 

F. Kultur- og aktivitets udvalget: Ref. Vedlagt. 
Der var møde i mandags, hvor emnet en-
somhed blev drøftet. Frivillighedscenteret 
har kontaktet Rådet for udsatte. Der laves 
debatmøde mellem en ung og en ældre til 
byfesten. Der er planlagt valgmøde den 
7.11, hvor alle partier der stiller op til 
kommunalvalget inviteres. 
Teaterarrangement om demens, kan evt. 
arrangeres i samarbejde med 
ældreafdelingen. 

G. Folkeoplysningsudvalget: Intet at referere. 
H. Meddelelser fra politiske udvalg: Intet 
I. Valgudvalg: ref. Vedlagt, Ref. Fra 6. marts 

kommer senere. Der kommer et møde se-
nere. Annoncer i oktober, detaljer om da-
toerne kommer senere 

J. Omsorg og sundhed: Ikke afholdt møde 
endnu. 

 
13. Referater fra Bruger/ pårørendeudvalg 

 
a. Broparken 

 
b. Engskrænten 

 
c. Dorthe Mariehjemmet 

 
d. Ørbygård 

 
e. Madudvalg  

 

A. Broparken: Intet 
 

B. Engskrænten Møde i går, referat følger 
 
 

C. Dorthe Mariehjemmet: Ref. Vedlagt 
 

D. Ørbygård Intet 
 

E. Madudvalg: Referat vedlagt 

 
14. Eventuelt 

 
John indkalder til det første møde i det nye udvalg 
Bolig – trafik og miljø. 
 

Punkter til ventedagsorden •  
 


