
Konference og introduktionsmøde Rødovre SeniorRåd
Hestestalden Rødovregård

onsdag den 14. marts 2018 kl. 09.00 - 15.00

Deltagere: Seniorrådet
Allan Pedersen deltager fra 12.30 – 14.30

Afbud: Solveig
Ordstyrer: Merete
Referent: Jette Aagaard Larsen

Velkommen
Velkomst ved formand Klaus Hejl 

Arbejdet som seniorrådsmedlem
Finn Kamper-Jørgensen, forhenværende læge, seniorrådsmedlem i Fredensborg kommune samt 
bestyrelsesmedlem i Danske Ældreråd, introducerer sig selv og beretter om seniorrådsarbejde 
samt de juridiske aspekter, der er forbundet med arbejdet som seniorrådsmedlem.

Finn Kamper-Jørgensen fremsender gerne sit oplægsmateriale elektronisk.

Orientering fra formand

 Per Dyrby kommer og tager billede til ”Sammen om Rødovre”.
 Telefonliste omdelt.
 Powerpoint præsentation v/Klaus
 FU – skal vi fortsat have FU? 

Drøftelse udskudt til dagsorden den 22. marts.
 Suppleanter til bruger- og pårørenderåd:

 vælges sammen med repræsentanterne – besluttet af de tilstedeværende
 Samarbejdet i Rødovre Seniorråd – vedtaget 29. september 2014 - omdelt

- ”det gode samarbejde” giver anledning til drøftelse. Punktet sættes på dagsorden til 
kommende Skovly konference. Det nytiltrådte seniorråd har på det tidspunkt større 
mulighed for at drøfte hvilken samarbejdsform der skal være i seniorrådet.

 Mailkorrespondance: 
Beslutning: det vedtages at der kommunikeres via mail (dagsorden / referat / øvrig 
kommunikation). Være opmærksom på at vælge ”svar til alle” når en drøftelse er i gang.

 Udbrede kendskabet til seniorrådets ”funktion”
alle har en forpligtelse til at udbrede kendskabet til seniorråd



 Kontakt med forvaltningen:
Orientering: Allan kan altid kontaktes og kan enten besvare spørgsmål/undersøge 
forespørgsler eller kan henvise til relevant afdeling.

Udvalg valgt den 22. februar 2018.

1. Forretningsudvalg
Klaus Hejl
Merete Matz
Birgit Lindahl
Erik Haldbæk
Hanne Dalsgaard

2. Folkeoplysningsudvalget, repræsentanter
Preben Riel
Jann Larsen (suppleant)

3. Danske Ældreråd Region Hovedstaden, repræsentanter
Yvonne Jørgensen
Merete Matz

Valg d.d. til følgende udvalg:

Alle udvalg vælges ved håndsoprækning.
Det omdelte bilag om antal medlemmer i udvalgene er vejledende.

4. Informationsudvalget
Preben
Jan
Anne
Klaus
Merete

5. Aktivitets- og Kulturudvalget
Tove
Anne
Preben
Daisy



6. Omsorg og sundhedsudvalget
Yvonne
Daisy
Hanne
Ingelise
Ulla
Erik
Solveig
 

7. Bolig, Trafik og Miljøudvalget
Jann
Tove
Erik
Anne
Jan

8. Brugerpårørende rådene
Dorthe Mariehjem suppleant
Daisy Solveig

Plejehjemmet Engskrænten suppleant
Ingelise Ulla

Plejehjemmet Ørbygård suppleant
Yvonne Preben

Ældrecentret Broparken suppleant
Birgit Klaus

9. Madpanelet
Daisy, Ingelise, Yvonne, Birgit

10. Repræsentanter til byggeudvalget for Ørbygård*
udvalget er nedlagt – repræsentanterne var en del af planlægningsfasen
 

11. Repræsentanter til møde med Vestbad
Vælges ikke idag: Allan taler med Henning Elmelund og afklarer den fremtidige arbejdsform. 

 
Preben, Yvonne vil gerne stille op



12. Repræsentanter til Vestegnstræf**
Klaus
Birgit 
Anne
Suppleant: Tove

13. Skovtursudvalget, Rødovre Kommunes årlige pensionistskovtur
Merete
Jan
Birgit
Klaus
Tove

14. Busudvalg
Ulla

15. forslag til yderligere udvalg 
Valgudvalg – forslaget blev drøftet men ikke afklaret

* Vedr. repræsentanter til byggeriet Ørbygård: Allan orienterer når der er nyt om byggeriet

** Vedr: repræsentanter til vestegnstræf: Rødovre kommune er værtskommune i år – der skal 
bruges flere ”hænder”. Det besluttes at inddrage aktivitets- og kulturudvalget.

Klaus henstiller til at alle udvalg har konstitueret sig inden møde den 26. april, samt kommer med 
eventuelle ændringer til kommissorier.
På møde den 22. feb. aftaler de enkelte udvalg indbyrdes hvem der står for indkaldelse til møde i 
udvalget.

Kontaktoplysninger på www.rk.dk
Offentliggørelse af mailadresser og telefonnumre på den kommunale Seniorråds webside samt 
Seniorråds folder – hvilke oplysninger må opgives

Merete Matz vil kun have opgivet mailadresse*
Der skal kun stå mail og tlf.nr på tilstedeværende medlemmer
Solveig har på mail tilkendegivet at hendes mail og tlf.nr. opgives.

Ovenstående er godkendt



* Såfremt Meretes øvrige kontaktoplysninger er oplyst i forbindelse med seniorrådet skal disse 
slettes.

Forslag til kommende punkter
 evaluering af valg 2018
 bede en jurist om at deltage i et kommende seniorrådsmøde vedr. den kommende 

persondataforordning og betydningen for seniorrådet

Høringssvar vedr. Kommuneplan 2018 – v/klaus
høringsfrist er den 21. marts 2018 
nedenstående er det umiddelbart som kan berøre ældrebefolkningen:

 Omlægning af busrute i 2019
 Klima tiltag (afvanding)
 Bebyggelser

- ingen punkter relaterer direkte til social- og sundhedsområdet:
- Erik sender inputs til Klaus

Kommuneplanen kan læses på www.rk.dk under Politik / høringer

Klaus laver udkast til høringssvar og sender det rundt til alle – bemærkninger skal være Klaus i 
hænde den 21. marts kl. 13.00.

Evaluering 

tages på seniorrådsudvalg den 22. marts.

http://www.rk.dk/

