
Referat SeniorRådsmøde nr. 231

Dato: 25. januar 2018
Kl: 13-16 
Sted: Kommunalbestyrelsens mødesal

Dagsorden udsendt 18. januar 2018
Referat udsendt 9. februar 2018
Referent: Jette Aagaard Larsen

Medlemmer:
Preben Riel, Jann Larsen, Daisy Filipsen, Ruth Mørch, Solveig Ferm Pedersen, John Hedegaard, 
Alice Christensen, Ulla Spangtoft, Hanne Ridder, Birgit Dagmar Lindahl, Merete Matz, Kirsten 
Petersen, Jan Hylleborg, Stella Hansen, Henning Foss

Afbud: Stella, Solveig

Vi startede med et minuts stilhed for de medlemmer der er faldet væk i valgperioden

Dagsorden: Referat:
1. Godkendelse af dagsorden Pkt. 6 drøftes når Jette er gået.

2. Godkendelse af referat nr. 230 Skal tilføjes notatet: at det er nævnt for Erik 
Nielsen, Allan Pedersen og Britt Jensen at 
SeniorRådet ønsker at holde fremtidige møder i 
Byrådssalen

Referat er godkendt med ovenstående tilføjelse

3. Meddelelser fra forretningsudvalg
a. Formanden 
b. Budget/regnskab
c. Møder / kurser. 

a. Der er ryddet op i SeniorRådets lokale

Høringssvar vedr. kommuneplan skal afgives 
senest 16. marts: svaret afgives af det 
kommende SeniorRåd.

Forslag fremlagt om at der skal afholdes endnu 
et borgermøde hvor den nuværende 
kommuneplan præsenteres.

”Mød din kandidat” – det var et rigtig godt 
møde, der kom 60 interesserede borgere, gode 
debatter og en god tone. 
Hanne har været på Rødovregård til formiddag 
hvor hun hørte at Yrsa opfordrede borgerne til 
at stemme til SeniorRådsvalget.



Ros fra Ruth vedr. tilrettelæggelse af 
valgmateriale og løbende orientering i og under 
pakningen.

b. regnskab udleveret og gennemgået. 
Årsregnskab for 2017 var ikke klart.

c. intet

Andet:
Den 7. feb. får de kommende 
SeniorRådsmedlemmer udleveret en mappe 
med alle relevante oplysninger.

22. februar: FU laver dagsorden - Jette 
udsender den. 
Kl. 13.00 - nuværende og kommende 
SeniorRådsmedlemmer. De som fratræder går 
efter en lille reception. Herefter fortsætter 
mødet iht. vedtægter.

Forretningsudvalg i det nye SeniorRåd: det er 
drøftet om udvalget skal bestå eller nedlægges. 

Iht. vedtægter skal der vælges FU på det 
konstituerende møde.
- drøftelsen om hvorvidt forretningsudvalg skal 
bestå eller nedlægges vil stå på dagsorden til 
den 15. marts. 

15. marts:
 Udvalg og medlemmer til disse vælges 

den 15. marts.
 Forretningsorden gennemgås.
 Grundet sygdom er det ikke sikkert at 

der kan komme en repræsentant fra 
Dansk Ældreråd. Jan H. giver besked 
når/hvis han hører nærmere.

 Dagsorden udsendes af det nye FU

Grundet afbud fra Dansk Ældreråd flyttes 
mødet til den 14. marts.

4. Nyt fra SeniorRådets medlemmer, Belysning/læskure ved stoppesteder.



herunder forslag til nye initiativer.
Vejbelysning – det giver en dårligere belysning 
på vejene at der er skiftet til sparepærer da der 
ikke er den samme spredning på ”keglen”.

Forsikring – der er ikke endelig afklaring på 
forsikring for de frivillige.

5. Nyt fra forvaltningen 1. møde er afholdt i udvalget.
Akutfunktion skal implementeres i løbet af kort 
tid. Kvalitetsstandard er ved at blive lavet. 
Præsenteres for det nye SeniorRåd når det er 
færdigt.

Drøftelsen om fremtidige lokaler. Der søges at 
finde mere passende lokale til første møde. 
Fremtidig mødestruktur er en drøftelse som 
tages i det nye SeniorRåd.

Flexture – kommuner kan tilmelde sig 
ordningen – det koster en grundbetaling samt 
et beløb pr. borger. Den kommune hvor turen 
startes skal betale turen.

Jan H. – ros til Rødovre kommune for den 
”service” han har modtaget i kommunen og at 
han i forbindelse med ophold på hospital hører 
at Rødovre har et godt ry.

6. Evaluering af arbejdet i SeniorRådet i 
den sidste 4 årige periode

Der evalueres efter mødet

7. Kontorvagt i februar 2018 Henning

8. Visitation til plejehjem dec. 2017 Der er intet nyt.

9. 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 

a. Inger Jakobsen fra Tåstrup er ”vores” 
medlem hvis vi ikke selv stiller med en 
repræsentant.
b. intet
c. Der er ændret på hjemmeside så den er 
lettere tilgængelig.
d. intet
e. intet
f. Tak for godt samarbejde / det engagement 



i) Bolig-Trafik-Miljø som er lagt i udvalget.
g. møde blev aflyst. Der vælges evt. 
repræsentant for SeniorRådet på møde den 22. 
feb.
h. intet
i. intet

10. Referater fra Bruger/ pårørendeudvalg
a. Broparken
b. Engskrænten
c. Dorthe Mariehjemmet. 
d. Ørbygård
e. Madpanelet

a. intet
b. intet
c. intet. Referat fra generalforsamling ligger på 
kontoret
d. intet
e. intet

11. Eventuelt
Brian fra LokalNyt kommer den 22. feb. kl. 
13.45 og tager billeder.

PS: 
22. februar – mødet holdes i Byrådssalen
14. marts – hestestalden på Rødovregård er 
booket.

OBS: dette referat erstatter tidligere udsendt 
referat.


