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Dagsorden SeniorRådsmøde nr. 233

Dato: 22. marts 2018
Kl.: 13.00 - 16.00
Sted: Gunnekær 64, underetagen

Dagsorden udsendt:     den15. marts 2018

Medlemmer: Anne Bonde Christiansen, Birgit Lindahl, Daisy Filipsen Erik Haldbæk,
Hanne Dalsgaard, Ingelise Geller, Jan Hylleborg, Jann Larsen, Klaus Hejl, Merete Matz, 
Preben Riel, Solveig F. Petersen, Tove Wissing Bahne, Ulla Spangtoft, Yvonne 
Jørgensen.

Afbud: Tove

Bilag: 
1. Referat fra FU -møde 7/3.
2. Møde i Omsorg- og Sundhedsudvalget den 11/9 2017 (er afsluttet i SR)
3. NY Oversigt over møderække i Seniorråd 2018 m.v. (kun Information)

 
Dagsorden: Referat:

1. Godkendelse af dagsorden Punkt til dagsorden: busudvalg

Dagorden godkendt

2. Godkendelse af referat 232 møde 22. feb. 18 Referat af 22. feb. 

Referatet af 22. marts er godkendt

Referat 14. marts 2018

Yvonne Jørgensen trækker sig fra udvalget ”omsorg og 
sundhed”.

Repræsentanter Vestbad: Preben kontakter ny leder af 
Vestbad og aftaler et møde (efter aftale med 
Allan/Henning).

Klaus: kommunikation skal foregå i forhold til §8 i 
forretningsorden. 

Referat af 14. marts er godkendt.

3. Valg af dirigent Merete er valgt

Merete orienterer om rammet for mødet.
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4. Meddelelser fra FU

a) Formanden: 
Status fra udvalg udgår / 
Bilag 2, til ’Omsorg-og sundhedsudvalg’ 
med særligt fokus på sidste linje 

b) Budget/ Regnskab ved Erik Haldbæk

c) Møder og kurser:
          Tilmelding til formand og næstformands- 
          møde d.11. april i Allerød. samt til
          konference i Nyborg (8.& 9. maj)

a. 
Fremover vil status fra udvalgene indgå i den faste 
dagsorden.

- Bilag 2 – med særligt fokus på sidste linje. ”Omsorg og 
sundhed” tager stilling til om der skal laves en pjece til 
omdeling på plejehjemmene.
Informationsudvalget tager hånd om at lave en ny pjece.

Der er ikke afsendt høringssvar til kommuneplan 2018 da 
Seniorrådet ikke har modtaget en officiel anmodning om 
høringssvar. Beslutningen om ikke at afgive høringssvar 
drøftes.

b.
Regnskab omdelt på mødet.
Jette aftaler et møde med Gert.

Tage en drøftelse i seniorrådet om hvordan midlerne skal 
budgetteres.

Diæter udbetales til ordinære møder/FU møder. Man kan 
frasige sig diæter.

Diæter vedr. deltagelse i FU sættes på kommende 
dagsorden hvor det drøftes om der fortsat skal udbetales 
diæter til FU.

c.
Formand- og næstformandsmøde:
Klaus og Merete deltager.

Konference i Nyborg
Jan, Klaus, Merete og Anne
(Anne giver besked til Merete om seminar)

5. Afklaring af spørgsmål fra tidligere rådsmøde 
25/1 -18

”…drøftelse om hvorvidt forretningsudvalg skal 
bestå eller nedlægges,…ff” –

5.a. Ref. Rådsmøde 231 af 25/1-18, med 
bemærkning om, at emne skal drøftes på 
kommende (nye) seniorråd.

 Forretningsorden & Kommissorier for 
udvalg

Der skal laves vedtægtsændringer hvis FU skal 
nedlægges.

Preben fremlægger sit synspunkt i forhold til at nedlægge 
FU. Bringer punktet op fordi det er relevant med en 
drøftelse af de opgaver der løses i FU. Vil gerne høre 
noget om hvad tankerne er med det kommende FU.

Ulla forklarer den arbejdsgang der har været i det 
tidligere FU.

Emnet drøftes og der er en bred holdning til at emnet 
drøftes på Skovly konferencen.

5.a. 
Forretningsorden / kommissorier sættes på dagsorden i 
april måned.

Seniorrådets hjemmeside er opdateret.

Udsendt møderække (kommentarer)
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Tilføjes: Skovly 1. og 2. oktober 2018
Julefrokost – dato bedes medbragt til april møde

Tidsbegrænsede møder med social- og 
sundhedsudvalget: der afholdes møde i udvalget efter 
møde med Seniorrådet.

Drøftelse om fælles elektronisk kalender

6. Ide workshop: Rødovredagen

Vi var flere deltagere til ide workshop mandag 
12/3. Efter et godt møde, er vi (Seniorrådet) 
anmodet om, at give udtalelse om, hvorvidt vi 
ønsker at deltage på Rødovredagen (den 8/9 
ml. 14 – 17).

Såfremt der træffes afgørelse om at vi skal 
deltage, stilles forslag om, at ’opgaven’ 
forankres i ’aktivitets og kulturudvalget’. 

Vi skal give tilbagemelding til Janne E. Ander-
sen. 23/3.

Seniorrådet deltog i 2016, der var besvær med at få 
dækket ”vagterne” da seniorrådets medlemmer er 
engagerede i andre foreninger i kommunen.

I 2017 deltog seniorrådet ikke.

Beslutning: seniorrådet deltager ikke da mange i forvejen 
er repræsenteret på dagen og det vil være svært at 
bemande seniorrådets stand.

7. Forslag fra Hanne Dalsgaard:

Møde med forløbskoordinator i ældre og    
sundhedsplejen Lene Dellgren om kommunens 
holdning til ældrepleje m.m.

Allan orienterer om at Lone har med KOL området, 
hjerte, lungeområde samt diabetes. Lone kan kontaktes 
for nærmere aftale.

Beslutning: Lone kontaktes og inviteres til et oplæg på et 
seniorrådsmøde.

 8. Afklaring af mødelokale til kommende mø-
der.

Drøftet under Allans punkt

9. Nyt fra medlemmerne. Ulla: busudvalg – møde blev afholdt den 21. dec., Ulla 
har først fået referat nu. Orientering om at Movia afviser 
at behandle personlige klager.

Mail kommunikation i seniorrådet: 
Forslag om at de som er direkte involveret i en 
kommunikation står som ”TIL” og øvrige 
orienteringsparter står som ”CC”.
Alle behøver ikke at svare på alt.
Husk: svar til alle

10. Nyt fra forvaltningen:
v/ældrechef Allan Petersen 

Spørgsmål fra seniorrådet (møde 14/3-18):
Gartnerhjælp – orientering om kriterierne for at få tildelt 
et personligt tillæg i pensionsafdelingen.
- borgeren skal have hjemmehjælp og ikke selv være i 
stand til at passe have / skovle sne
- rådighedsbeløb samt formue

Allan informerer på næste møde om det aktuelle 
rådighedsbeløb i Rødovre og om vi har 
sammenligningstal for omegnskommuner. 

Preben kontaktede Henning Elmelund efter aftale med 
Allan.
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Allan orienterer i hjemmeplejen om at der skal benyttes 
affaldssortering.

Omsorgstandpleje på Ørbygård flyttes midlertidigt pga. 
ombygninger. Beboerne vil blive behandlet/undersøgt i 
tandplejehuset. Ørbygård sørger for transport, berører 
ikke klippekort ordning.

Strejke/lockout: kun ganske få i ældreområdet  er 
omfattet.
Vaskerier på plejehjem bliver omfattet samt 
hjælpemiddelafdelingen (5 administrative medarbejdere). 
Der søges om nødberedskab i forhold til 
hjælpemiddeldepotet (hjælpemidler).

Akutfunktionen: status – der er ved at blive ansat 
medarbejdere. Daisy fremsender dokument til Allan vedr. 
høring i Seniorrådet. 
Allan vil gerne have afsat tid til ”akutfunktionen” på 
april møde.

Afklaring af kommende mødelokaler: nuværende 
mødelokale er booket frem til og med juni møde. Allan 
vil undersøge om der andre lokaler end lille kantine.
Seniorrådet skal drøfte om rådet ønsker at komme rundt i 
kommunen og være synlige på plejehjemmene.

11. Kontorvagt i april (Klaus H. + ??) Der holdes møde i informationsudvalget på samme 
tidspunkt.

12.  Eventuelt Punkt til kommende møde:

Evaluering af introduktionsmøde den 14. marts.

Klaus og Birgit skal til møde den 26. marts om et indlæg 
i ”Sammen om Rødovre”. Mødet er hos Katinka Agger, 
redaktør på ”Sammen om Rødovre”.

Ulla indkalder til møde i ”omsorg og sundhed”

Omgangstone: vær opmærksomme på at tale pænt til 
hinanden, lade hinanden tale ud.

DO v/ Klaus Hejl


