
Referat SeniorRådsmøde nr. 225 
 
Dato:  18. maj 2017 
Kl: 13-16  
Sted: Kommunalbestyrelsens mødesal 
 
Dagsorden omdelt: 11. maj 2017 
Referat udsendt: 22. maj 2017 
 
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, Jan H, Ruth 
 
 
Dagsorden: Referat: 

1. Godkendelse af dagsorden 
 

Meddelelser: 
Merete trækker sit forslag (pkt. 7) 
Merete trækker sig fra Omsorg og Sundhed, 
valgudvalget og Kultur- og aktivitetsudvalget. 
 
Daisy trækker sig fra Omsorg og Sundhed 
 
Velkommen til Solveig. 
Præsentationsrunde. 
 
Der mangler punkt vedr. ændring af navn 
Madudvalget til Madpanelet. 
 
Pc på kontoret er ikke færdig installeret. 
 
Dagsorden godkendt. 
 

2. Godkendelse af referat nr. 224 
 

Pkt. 5 – Drøfte om det kommende SeniorRåd 
skal bestå af 15 medlemmer. 
 
9 ønsker at det fortsat er 15 medlemmer. 
3 undlader at stemme. 
 
Tilføjes inden godkendelse: Allan blev rykket for 
svar vedr. forsikring. 
 
Referat godkendt 
 



3. Meddelelser fra forretningsudvalg 
 

a. Formanden  
 

b. Budget/regnskab 
 

c. Møder / kurser.  
 

a. 
Takkeskrivelse – var vedlagt dagsorden. 
 
Ny lokalplan – kommuneplan midt – kan ses på 
hjemmesiden. 
 
Drøftelse om den nye pc/printer. 
Opsætning af skan/print.  
Jette har kontakt til IT afdelingen for at høre om 
SeniorRådet kan få en mail igennem 
kommunen. 
Skan og print kan ske på ældre- og 
handicapafdelingens kopimaskine. 
 
Forslag om ny mailadresse. 
 
b. 
17. maj – der er brugt 35-40 % af budgettet. 
Regning fra Engskrænten skal afvente - 80 
sandwich – pris 2.000,- 
 
c. 
Grundet valg i efterår 17 / forår 18 afholdes 
ikke så mange kurser. 
 

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

11. dec. afholdes julefrokost i Havestuen. 
 
Henning var på Nyborg Strand – ældre 
immigranter. Fremsender referat men kom med 
en god pointe: at der skal være en 
opmærksomhed på at alle borgere skal 
behandles lige – og først til sidst spørges om 
f.eks. trosretning. 
 
IntegrationsRådet – Henning har sendt en 
henvendelse til formanden vedr. deltagelse i  
Mangfoldigheds festivalen. 
 
7. nov. – valg møde ændret til 8. nov. kl. 16-18. 
 

5. Nyt fra forvaltningen 
 

Kaffemøde  / demens – Allan og Henning finder 
et tidspunkt efter sommerferien. 
 
Ørbygård – 1. etape – der afholdes rejsegilde 
12. sept. Kl. 13.00 



 
Renovering køkken/café  Ørbygård – der er søgt 
og bevilget midler til renovering af det der er 
nødvendigt. Ombygningen skal i udbud og 
pengene skal bruges inden udgangen af året 
 
Demenshandleplan – der afholdes borger 
dialogmøde på Rødovre gård den 14. juni kl. 15 
– 18. 
Der inviteres pårørende / borgere som er 
”kendt” og derudover laves åben invitation i 
LokalNyt. 
 
Mad der serveres i café på 
Engskrænten/levering af sandwich til Senior 
Råds arrangement – Allan har talt med 
forstander som følger op. 
Ulla (repræsentant for SeniorRåd i bruger- og 
pårørenderåd på Engskrænten) tager punktet 
op på kommende møde. 
 

6. Kontorvagt juni 
 

Merete 

7. Henvendelse fra Merete - vedlagt Udgår 
 

8. Kommissorium for Bolig – Trafik – Miljø - 
vedlagt 

Tilgængelighed i boligmassen ændres til 
”offentlige bygninger m.v. ”. 
 
Merete tilretter og sender ud til godkendelse. 
 

9. Referater fra udvalgene 
a) Danske ældreråd 

 
b) Skovtursudvalg – referat vedlagt 

 
c) Informationsudvalg herunder nyt 

til hjemmesiden.  
 

d) Regionsældreråd. 
 

e) Vestegnen – referat vedlagt 
 

f) Kultur- og aktivitetsudvalg – 
referat vedlagt 

 

Opfordring til Solveig om at se om hun har 
tid/lyst til at indgå i ledige pladser i et eller flere 
udvalg. 
 
a. 
4 var afsted på Nyborg Strand. Et af de bedste 
ældre repræsentantskabsmøder der er afholdt. 
(Merete skriver referat fra det seminar hun 
deltog i) 
Kommende punkt – evt. Skovly: er der bud på 
hvad man kan gøre for at undgå den 
”instituering” der sker for beboerne i løbet af 
kort tid. 
 
b. 



g) Folkeoplysningsudvalget 
 

h) Meddelelser fra politiske udvalg 
 

i) Valgudvalg 
 

j) Omsorg og sundhed 
 

k) Bolig – Trafik - Miljø 
 

Prøveskovtur afholdt.  
Orientering om billetsalg. Datastuerne deltager. 
 
Jann bedt Dorthe Rudolph om en 
tilbagemelding om hvilke dage ”man” er sat på 
som guide. Der kommer tilbagemelding inden 
salg af billetter. 
 
Der skal trykkes nye pjecer. 
Informationsudvalget vender tilbage om antal 
samt om Solveig kan tilføjes. 
 
d. 
Intet 
 
e. 
En udmærket dag – stramt program. 
Rødovres punkt var ikke med på dagsorden så 
det blev ikke drøftet. 
Birgit lægger aktivitetstilbud over på kontoret 
(til fremtidig inspiration). 
 
Ønske om at få oplyst hvor mange demente der 
er Rødovre.  
 
f. 
Tak til Merete for hendes indsats imens hun sad 
i udvalget. 
 
Arrangement med Søren Gericke – god 
tilslutning – tilbagemeldinger fra flere borgere 
om at der ikke blev talt om sund mad som 
annonceret. 
Der er altid problemer med teknikken på 
Rødovregaard. Henning er meldt ind som 
suppleant i Rødovre KulturRåd og rejser 
problematikken.  
 
Byfest – SeniorRåd er på søndag ”2 
generationer spiller ud”. Preben læste 
indlægget op – kan læses på Byfestens 
program. 
Rødovres unge er blevet spurgt – har ikke 
ønsket at deltage. 
 



g. 
Forslag til nye puljer – Preben foreslog på 
SeniorRådets vegne at der kom en pulje til +60  
(forslag om at være opmærksom på at det kan 
kaldes ”ældrepulje”) 
 
h. 
Intet 
 
i. 
Merete laver referat fra det afholdte møde. 
Der er ikke aftalt nyt møde. 
 
j. 
Daisy og Merete udtræder af udvalget. 
(Daisy mener at 3 i udvalget er for lidt og 
opgaven er derfor for stor for medlemmerne) 
Forslag om at udvalget består af de 4 
repræsentanter i bruger- og pårørenderåd og 1 
yderligere repræsentant. 
Kommissorium havde taget højde for at der ikke 
skulle indtræde yderligere medlemmer i 
udvalget. 
Kirsten og Hanne, Ulla vil gerne stille op. 
 
Udvalg består herefter af: Birgit, Kirsten, Hanne 
og Ulla. 
 
Solveig får tilsendt kommissoriums for udvalg. 
 
k. 
Kommissorie tilrettes. 
Jann melder sig ind i udvalget. 
31. maj kl. 10.30 
 

10. Referater fra Bruger/ pårørendeudvalg 
 

a. Broparken 
 

b. Engskrænten 
 

c. Dorthe Mariehjemmet 
 

d. Ørbygård 
 

a. 
Referat ikke modtaget 
 
b. 
Referat ikke modtaget 
Der afholdes møde den 6. juni – Ulla afklarer  
navn på suppleant. 
 
c. 
Referat skal godkendes af formand før det 



e. Madudvalg  
 

udsendes. 
Velfungerende bruger- og pårørenderåd. Der 
bruges meget tid på at drøfte mad. 
 
d. 
Intet bruger- og pårørendemøde. 
Det må forventes at SeniorRådet inviteres til 
det årlige informationsudvalgsmøde. 
 
e. 
Navn er ændret til madpanelet 
 

11. Eventuelt 
 

Der skal aftales datoer til møde i 
 
Omsorg og sundhed 
Valgudvalget 
 
Ventedagsorden: 
Danske ÆldreRåds fokus punkter: at punkterne 
tages et ad gangen. 
 
Information til kommende pensionister. 

• Aktivitetskalender: (Henning er i dialog 
med Britt). 

• Hvordan modtages nye pensionister i 
kommunen. 
 

 
 
Punkter til ventedagsorden • Danske Ældreråds fokus punkter 

• Information til kommende pensionister 
 
 


