
Referat SeniorRådsmøde nr. 229

Dato: 19. oktober 2017
Kl: 13-16 
Sted: Kommunalbestyrelsens mødesal

Dagsorden omdelt: 12. oktober
Referat udsendt: 24. oktober 

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: Alice Christiansen

Dagsorden: Referat:
1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt

2. Godkendelse af referat nr. 228 Referat godkendt

3. Meddelelser fra forretningsudvalg

a. Formanden 
- skal venteliste punkt slettes?

b. Budget/regnskab

c. Møder / kurser. 

Der er brug for hjælp til pc på kontoret. Jette 
ser på det inden næste FU møde.

Valgmøde den 8. nov. – Preben orienterede om 
hvilke politikere der deltager fra de enkelte 
partier, alle partier er blevet tilbudt at deltage.

Der sættes information under ”Nyt fra 
kommunen” og en redaktionel annonce. 

Ventelistepunkter på SeniorRådets faste 
dagsorden slettes.

b.
Rest 39.296 tilbage. Forbruget ser fornuftigt ud.

c.
Intet

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

FU møde i november: sætte ekstra tid af til 
møde så der kan blive ryddet op på kontoret 
inden det nye SeniorRåd tiltræder.
Forslaget er vedtaget.



5. Nyt fra forvaltningen Demografi i Rødovre kommune: orientering om 
tallene og hvordan de beregnes/hvilken 
betydning det har.

Kvalitetsstandarder sendt i høring: der er ikke 
sket ændringer i service niveauet. 

Politiske dagsordener kan læses på nettet.

God adgang – der er lavet handleplan på 
handicappolitikken. 
Der skal efterfølgende laves en aftale om 
hvordan SeniorRåd og HandicapRåd kan 
arbejde sammen om ”Tilgængelig”. 
Der er allerede lavet screening på 
Rødovrehallen – screeningen ligger på God 
adgangs hjemmeside.
Bygningsafdelingen bruger ”God adgang” i 
forbindelse med ibrugtagning af nye 
områder/bygninger.

” God adgang” –der afholdes event i RK i  uge 
46 hvor God Adgang vil sætte fokus på adgang 
til de praktiserende læger. Danske 
Handicaporganisationer centralt deltager i 
eventen.

Akutteamet – forvaltningen arbejder med den 
endelige konstruktion.

6. Kontorvagt 2. november Omsorg og sundhedsudvalg tager kontorvagten

7. SeniorRådsvalg – evaluering af 
orienteringsmøder i Nord, midt og syd.

Møderne forløb godt, pænt fremmøde. Det er 
bedst hvis møderne forløber spontant men det 
er en god idé at have en ordstyrer parat hvis for 
mange taler på samme tid.

8. Nyt fra patientklagenævnet, vedlagt. Materialet er udsendt som vedhæftet fil på 
mail.

9. Kvalitetsstandarder i høring Høringsfrist er den 10. nov.
Er der kommentarer fra øvrige medlemmer af 
SeniorRådet skal de fremsendes til Omsorg- og 
sundhedsudvalget.



Forslag om at bruge samme høringssvar som 
sidste år.

10. Skovly – kørsel planlægning John, Solveig og Jann kører – der er plads til 13 
personer.

Stella deltager ikke, det afventes om Alice 
deltager.

11. Referater fra udvalgene
a) Danske ældreråd

b) Skovtursudvalg

c) Informationsudvalg herunder 
nyt til hjemmesiden. 

d) Regionsældreråd.

e) Vestegnen

f) Kultur- og aktivitetsudvalg.

g) Folkeoplysningsudvalget

h) Omsorg og sundhed
- Visitation til plejehjem sendes 
som post. Kan ses i dagsorden til 
Social-og Sundhedsudvalget

i)   Bolig-trafik-miljø-og teknikudvalg.
 

a.
Ligger på nettet
b.
Der holdes evaluering den 30. oktober.
c.
Intet udover de informationer Preben gav 
under formandens punkt
d.
Intet
e.
Intet
f.
”Husker du” – deltager antal 60. 
(Jette afklarer med Marianne Kjer om der kan 
deltage 100 hvis behovet opstår) 
g.
Mødet er udsat til uge 43
h.
Intet
i.
Intet

12. Referater fra Bruger/ pårørendeudvalg

a. Broparken

b. Engskrænten

c. Dorthe Mariehjemmet
Referat vedlagt

d. Ørbygård

e. Madpanelet

a.
Intet
b.
Intet
c.
Intet
d.
Intet
e.
Ørbygård – maden var god og varm. Referatet 
kommer senere.



13. Eventuelt

Punkter til ventedagsorden
(PUNKTER SLETTES FRA NÆSTE DAGSORDEN)

 Danske Ældreråds fokus punkter
 Information til kommende pensionister


