
Referat SeniorRådsmøde nr. 230
Dato: 30. november 2017
Kl: 13-16 
Sted: Kommunalbestyrelsens mødesal

Dagsorden omdelt: 23. november
Referat udsendt:  
Referent: Jette Aagaard Larsen / John Hedegaard

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

Dagsorden: Referat:
1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt

2. Godkendelse af referat nr. 229 Referat godkendt

3. Meddelelser fra forretningsudvalg

a. Formanden

b. Budget/regnskab

c. Møder / kurser. 

a.
Henvendelse fra Danske ÆldreRåd vedr. 
forudbetalinger af kontingent / årskursus. 
Kirsten og Ruth ser på forbrug 2017 for at 
afklare om forudbetaling er ok.
b. 
Brugt kr. 46.806 af Kr. 68.945, tilbage resten af 
året Kr. 22.139 Skovly kostede Kr. 15.605
c.
Intet

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

Merete forslag. Afholdelse af borgermøde som 
det sidste fra det gamle seniorråd, Jan Hertz 
kommer og fortæller/underholder over emnet: 
ældre. Jan koster kr. 6oo. Lidt debat om dette. 
Kan vi det og skal vi. Vigtigt at de penge der evt. 
bruges på dette, skal komme fra det budget 
som afsluttes inden det nye råd tiltræder, 
således at der ikke bruges penge fra det nye 
råds budget. Lidt debat om emnet, Overordnet 
enighed om at det er i orden at holde et sådant 
borgermøde. 
Merete undersøger om det kan lade sig gøre 
med pengene, og sørger for det videre forløb 
med hensyn til lokal indkaldelse til borgermøde 
m.v.
I givet fald holdes mødet den 18.1. 2018. På 



Rødovregård i loen.

5. Nyt fra forvaltningen Handleplan om demensindsatsen – der 
afholdes Borgermøde på Rødovregård den 18. 
dec. kl. 17.30 – der serveres let forplejning.

Kommunalbestyrelsen konstituerer sig i næste 
uge.

SeniorRådsvalg: de endelige rettelser er ved at 
blive lagt ind i materialet.
Deltager ikke i pakning den 3. og 4. jan: Jan H., 
Alice, Stella

Allan har hørt synspunkter i forhold til 
kommende SeniorRådsmøder og hvor møderne 
skal holdes. Punktet tages op med det nye 
SeniorRåd.

Servicebus – ruten ligger fast men der er pt. 
problemer v. Brunevang

Park og natur som skal renovere 
Schweizerdalsparken og vil gerne have en 
repræsentant fra SeniorRådet med i 
arbejdsgruppen.
Merete er valgt som SeniorRådets 
repræsentant.

6. Evaluering af valgmøde
7. Evaluering Skovly Referat er udsendt
8. Kontorvagt december 17 /  januar 2018 Jann Larsen. Kontorvagt i januar 18 – der 

sættes en seddel på døren som henviser til 
”pakkested”.

9. Valg Der er styr på dette med hensyn til pakning, 
optælling, liste er vedlagt dagsorden.

10. Julefrokost, hvem kommer, hvem 
hjælper

Julefrokost: Birgit og Merete står for 
arrangementet, hver person medbringer en 
gave til max kr. 25. 
For god ordens skyld, så er det mandag den 11. 
dec. Kl. 12.00 på Rødovregård.

11. Referater fra udvalgene a.



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

i)   Bolig-trafik-miljø-og teknikudvalg.
 

Intet
b.
Intet
c.
Hjemmesiden er opdateret
d.
Intet
e.
Vedr. valg til FU kan vi ikke svare, da vi først har 
valg i januar.
f.
Intet
g.
Godkendt fordeling af 8.2 millioner, hvordan 
kan ses på nettet.
h.
Intet
i.
Intet

12. Referater fra Bruger/ pårørendeudvalg

a. Broparken

b. Engskrænten

c. Dorthe Mariehjemmet
Referat vedlagt

d. Ørbygård

e. Madpanelet

a.
Næste møde 4. 1. Bladene plus referat ligger 
Birgit på kontoret.
b.
Intet
c.
Referat plus bladet på kontoret
d.
Intet
e.
Intet

13. Eventuelt Intet

Punkter til ventedagsorden 


