
Referat SeniorRådsmøde nr. 227

Dato: 31. august 2017
Kl: 13-16 
Sted: Kommunalbestyrelsens mødesal

Dagsorden omdelt: 24. august 2017
Referat udsendt: 14. september 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: Birgit Lindahl, (Alice Christiansen)

Dagsorden: Referat:
1. Godkendelse af dagsorden Solveig er tilstede, det er en fejl at hun står 

under afbud.

Punktet ”Meddelelser fra politiske udvalg” skal 
ikke længere stå på den faste dagsorden.

Dagsorden godkendt

2. Godkendelse af referat nr. 226 ”Under evt. står at der ikke længere købes mad 
fra Engskrænten”.

Der har været en snak med Kate og den 
aktuelle situation er afklaret.
Der er bred enighed om at der fortsat vil blive 
bestilt mad fra Engskrænten.

Referat er godkendt med ovenstående rettelse

3. Meddelelser fra forretningsudvalg

a. Formanden 

b. Budget/regnskab

c. Møder / kurser. 

a.
Vingsted konference: Der er stillet forslag om at 
kunne overnatte da Skovly konferencen er 
dagen efter.

Ingen har tilmeldt sig da det er dagen før 
Skovlykonference.

b.
40.308 kr. tilbage af 2017 budgettet.



Pengene er afsat til aftalte arrangementer.

c. 
intet.

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

SeniorRådet har haft kontakt til Britt Jensen 
vedr. at få tegnet medlemskab af 
”Folkebevægelsen mod ensomhed”.
Britt svarer at oprettelse af medlemskab er en 
del af handleplanen i udsatte politikken.

Forslag til kommende SeniorRåd:

 Bedre synlighed – overveje at holde 
møder på plejehjemmene.

 At udvalget Omsorg og sundhed 
arbejder videre med at tage kontakt til / 
komme på besøg på plejehjemmene.

 Tage snakken om kaffemøder for 
hjemmeplejen

5. Nyt fra forvaltningen Rejsegilde Ørbygård – invitation omdelt.

Punkter under meddelelser.:
129 borgere omfattet af konkurs – 
hjemmeplejen overtog alle. Der er modtaget få 
klager. Der er ros til hjemmeplejen.

Aleris er begyndt at vinde flere udbud i 
kommunerne. 

Generel orientering om lovgivning i forhold til 
at tilvejebringe det frie valg, de overvejelser 
som borgerne gør sig i forhold til at vælge 
privat leverandør, faste hjælpere, økonomien 
og de krav der stilles til de private leverandører.

Embedslægefunktionen. Der laves fortsat 
risikobaserede tilsyn.

Der er særlig lov for almene plejeboliger. Der 
kan søges om boligydelse. Ingen beboere 
betaler for servicearealer. Alle borgere har råd 



til at flytte i plejebolig.

Mødelokaliteter i Sundhedscentret – Allan 
vender tilbage når han har forhørt sig om 
SeniorRådet kan bruge SC lokaler til afholdelse 
af borgermøder.

Debatteatret ”Husker du” – Henning skal bede 
om alternative datoer i starten af 2018.

Forsikring: juristerne er ved at lave et oplæg 
som Allan orienterer om når det er klar.

Valgurner: Allan foreslår at valgudvalget tager 
en snak med Borgerservice.

6. Kontorvagt september Henning

7. Hvem genopstiller? Jan H., Jann, Ulla.
evt. Stella/Daisy/Solveig

8. Skovly konference
25. og 26. okt.

1. dag kl. 11.00 Anders Agger
emne: kommunikation til borgerne – også de 
som ikke har internet)
efter frokost: tillidsrepræsentant Heidi Kelm 
Jensen/Allan Pedersen , 
2. dag – Henrik kl. 11 (finde på et relevant 
emne)

Regionsældreråd – Henning har hørt et oplæg 
om demografi – kunne man eventuelt i 
Rødovre lave 5 års prognoser i stedet for 10 
årige.

Transport aftales på næste møde

SeniorRådsmøde i oktober er den 19..

9. Status ifølge FU referat. Vedlagt Debatteater ”Husker du” der er fremsendt 
tilbud om at komme i uge 50 eller 20., 21. eller 
24. nov.

Forsikring: der er åbnet op for at kommuner 
selv kan tegne forsikring. Allan vender tilbage 
med afklaring. 



Aktivitetskalender: 
Orientering: Janne Egelund er positiv over for 
idéen men der er flere uafklarede spørgsmål 
om form, indsats etc. Forslag om at forslaget 
gives videre til kommende SeniorRåd.

Iht. lovgivning må man gerne vedlægge noget 
forklarende materiale om SeniorRådets arbejde 
når valgmaterialet udsendes. (evt. bruge 
nuværende pjece men uden billeder og navne 
på).

10. Referat fra Valgudvalg og 
Informationsudvalg. Vedlagt

Der er rettelser til det omdelte referat af 6. 
aug.

8. nov. Afholdes møde med politikerne

Annonce: 6. sept. slås sammen med 13. sept.

Annonce 18. okt. – forvaltningen står for 
indlægget.

Introduktion til hvervet som 
SeniorRådsmedlem (nyt SeniorRåd). Charlotte 
Bo kan deltage i møde med det nye SeniorRåd 
alle dage i uge 11.
Jan H. kontakter Rødovregård og vælger en 
dato hvor Charlotte inviteres til at deltage om 
formiddagen.

Iht. Socialministeriets vejledning er møder i 
ældrerådet/SeniorRådet møder lukket for 
offentligheden.

19. sept:      Merete evt., Jann, 
25. sept.      Merete, Jan H. Stella, Hanne, 
Kirsten, Ulla, 
4. okt.          Preben, Henning, Stella; Kirsten

Kan deltage alle dage:
Birgit, Daisy, Solveig, John, Ruth

Birgit laver kaffe alle dage.



Materiale der skal medbringes:
SeinorRådets pjece
Opstillingsblanket

Der er aftalt en ansvarlig for hvert møde.

Jette bestiller tryk af opstillingsblanketter.

11. Referater fra udvalgene
a) Danske ældreråd

b) Skovtursudvalg

c) Informationsudvalg herunder 
nyt til hjemmesiden. 

d) Regionsældreråd. Referat 
udsendt på mail.

e) Vestegnen

f) Kultur- og aktivitetsudvalg.

g) Folkeoplysningsudvalget

h) Valgudvalg

i) Omsorg og sundhed

j) Bolig-trafik-miljø-og 
teknikudvalg. 

a.
Nyhedsbrev udsendt
b.
Stor tilfredshed fra deltagerne.
c.
Alt opdateret
Ny mailadresse oprettet og lagt tilgængelig på 
hjemmesiden
d.
Referat udsendt
e.
Intet
Rødovre er vært i efteråret 2018
f.
Referat rundsendt
Teater ”Husker du” – Marianne Kjer og Henning 
samarbejder om arrangementet.*

Politikere 8. nov. – Preben ordner mødet.
g.
2-3000 nye borgere på vej i kommunen – der er 
søgt om yderligere midler til øget information.
h.
Afklaret
i.
Referat udsendt
Det nyeste referat er udsendt.
Kommissorium udsendt med dagsorden.

Beslutning: Kommissorium er godkendt.
j.
Intet nyt

* datoen er efterfølgende aftalt til den 25. jan. 
2018.



12. Referater fra Bruger/ pårørendeudvalg

a. Broparken

b. Engskrænten

c. Dorthe Mariehjemmet

d. Ørbygård

e. Madpanelet

a.
Intet
b.
Referat udsendt
c.
Hanne har været til møde – det var et godt 
møde. Referat kommer senere
d.
Intet
e.
Intet

13. Eventuelt Tænke over punkter til mødet den 10. okt. med 
Social- og sundhedsudvalget.

Punkter til ventedagsorden  Danske Ældreråds fokus punkter
 Information til kommende pensionister


