
Referat SeniorRådsmøde nr. 228

Dato: 28. september 2017
Kl: 13-16 
Sted: Kommunalbestyrelsens mødesal

Dagsorden omdelt: 21. september 2017
Referat udsendt: 29. 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: 

Dagsorden: Referat:
1. Godkendelse af dagsorden Formanden/SeniorRådet ønsker tillykke til John 

og Jann

Skabelon tilrettes hvis muligt.

Dagsorden godkendt.

2. Godkendelse af referat nr. 227 Rettelse til ”køreplan” på referatet.
7. nov. afholdes valgmøde/foto kl. 15.00.
Jette retter på SeniorRådets hjemmeside.

Referat godkendt.

3. Meddelelser fra forretningsudvalg

a. Formanden 

b. Budget/regnskab

c. Møder / kurser. 

3.a.
Der er sendt høringssvar vedr. Tilsynsrapporter.

Drøftelse om det fremsendte høringssvar. Der 
var for kort tid til at formulere et uddybende 
svar.
Formuleringen kunne være anderledes men 
essensen er at der kan være en undren i 
SeniorRådet over forskellen på indholdet i de 
kommunale tilsyn og risikobaseret tilsyn fra 
”Styrelsen for patientsikkerhed”.

Der er brug for at få præciseret hvilke 
fokuspunkter der vægtes ved hhv. kommunalt 
tilsyn og embedslægetilsyn.



Der er udarbejdet forslag til høringssvar vedr. 
spildevandsplan.
Beslutning: Høringssvar tilrettes af Jann og 
fremsendes til formanden som underskriver på 
vegne af SeniorRådet.

Ildsjæl: SeniorRådet har ikke forslag til 
kandidater.

Opstillingsmøder: der er afholdt 2 møder. Der 
var 6 deltagere til 1. møde / 18 til 2. møde og 
det var rigtig gode møder. Der var positiv 
respons fra deltagerne.

Skovly programmet er færdigt – udsendes.
Der skal svares tilbage til Ruth om man deltager 
1 eller 2 dage og om man overnatter.

3.b.
Ca. 40.000 tilbage af budgettet- det er samme 
beløb som plejer at være tilbage på denne tid 
af året.

3.c.
Preben har udsendt mail om at fremsende 
forslag til spørgsmål til Vælgermøde den 8. 
nov.. Spørgsmålene udleveres til mødeleder 
som kan bruge dem i sin forberedelse til 
mødet. Har allerede modtaget 6 gode forslag 
men vil gerne have flere. Forslag skal 
fremsendes til Preben senest 2. okt.

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

Intet

5. Nyt fra forvaltningen Forsikring: richshaws – der er tegnet forsikring 
for alle de frivillige der kører på cyklerne.

Juristerne laver et oplæg til Direktionen om 
forsikring for frivillig indsats. Allan vender 
tilbage når der er nyt.

Frit valg på personlig pleje og praktisk hjælp. KB 
har nikket til at Rødovre kun har en leverandør, 



foruden den kommunale hjemmepleje. 

Budget 2018: spørgsmål til genoptræning – 
hjerneskadeområdet.
Orientering om målgrupper/opgaver der løses 
kommunalt og den opgave der skal løses med 
en særlig specialiseret indsats.

Seminar på Skovly
 Sammen med borgeren
 Rehabiliteringsindsats

forslag til oplæg af Henrik Abildtrup om 
fredagen.

6. Netværksaften 14. nov. Ørbygård Hver enkelt tilmelder sig når invitation 
modtages.

7. Kontorvagt oktober Kirsten

8. Dagsordenspunkter til mødet med 
Social-og Sundhedsudvalget den 10. okt. 
2017.

Afbud: John, Solveig, Merete, 
Henning deltager ikke i spisning.

Forslag til emner som ønskes drøftet:

 Formål og opgave ved hhv. kommunalt 
tilsyn og tilsyn fra ”Styrelsen for 
patientsikkerhed” og kan SeniorRådet 
deltage i tilsynene?

 Oplysning til borgerne om de 
praktiserende læger der går på pension 
– hvordan påvirker det de ældre at 
skulle vælge ny læge. Hvem informerer 
borgerne inden skiftet er sket.

 Fast læge på plejehjem – hvordan er det 
gået?

9. Referater fra udvalgene
a) Danske ældreråd

b) Skovtursudvalg

c) Informationsudvalg herunder 
nyt til hjemmesiden. 

a.
intet
b.
Birgit orienterer om hændelse på den tur hun 
deltog i. Filmen er ved at være færdig så når 
Dorthe har tid indkaldes til møde.



d) Regionsældreråd.

e) Vestegnen

f) Kultur- og aktivitetsudvalg.

g) Folkeoplysningsudvalget

h) Valgudvalg

i) Omsorg og sundhed
Referat vedlagt

j) Bolig-trafik-miljø-og 
teknikudvalg. 
Høringsvar på Spildevandsplan 
2013-2020. Jann L. forslag til 
svar vedlagt.

c.
Hjemmesiden er opdateret.
d.
Intet. Møde 2. nov. handler om 
kommunal/Regionsvalg
e.
I 2018 står Rødovre for arrangementet.
f.
”Husker du” teater den 25. jan. Der kan højst 
deltage 50.
g.
Intet
h.
Valgurne kommer til at stå i Borgerservice – 
bag skranken.
i.
Birgit orienterer om hændelse på ældrecentret 
Broparken. Allan har sammen med 
forstanderen taget godt hånd om hændelsen.
j.
Er behandlet

10. Referater fra Bruger/ pårørendeudvalg

a. Broparken

b. Engskrænten

c. Dorthe Mariehjemmet
Referat vedlagt

d. Ørbygård

e. Madpanelet

a.
Der er afholdt møde den 12. sept. Fremover 
udleveres pjece om SeniorRådet i forbindelse 
med indflytninger.
b.
Der er afholdt møde den 9. sept. Broparkens 
træning er flyttet til Engskrænten i en 
afgrænset periode så stolegymnastik har lånt 
andre lokaler på Engskrænten.
c.
Referat vedlagt.
d.
Intet. Der lægges beboerblade på kontoret. 
Hyggeligt rejsegilde
e.
Der har været prøvesmagning på Ørbygård. Det 
var en god oplevelse. Der kommer referat.
Ørbygårds køkken er pt. lukket pga. ombygning. 
Personalet laver mad på Broparken og maden 
transporteres til Ørbygård.

11. Eventuelt Orientering om en hændelse med en borger 



som henvendte sig i Borgerservice efter at have 
mistet sin mand.
Solveig henvender sig til Dan og orienterer om 
hændelsen.

Birgit melder afbud til næste SeniorRådsmøde.

MØDETIDSPUNKT 10. okt. 2017
Der serveres smørrebrød fra kl. 19 – mødet 
afholdes i tidsrummet 18.30 – 21.00.

Punkter til ventedagsorden  Danske Ældreråds fokus punkter
 Information til kommende pensionister


