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Referat Seniorrådsmøde nr. 234

Dato: 26. april 2018
Kl:   13:00 – 16.00 (møde slut kl. 16.35)
Sted: Gunnekær 64, underetagen

Dagsorden udsendt: 18. april 2018
Referat udsendt: 22. maj 2018
Referent: Jette Aagaard Larsen

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: Erik Haldbæk, 

Bilag: Skema til ansøgning om personligt tillæg (se punkt 6 – Rådighedsbeløb)

Dagsorden: Referat:
1. Godkendelse af dagsorden Ordstyrer: Ulla 

Tilføjelser /yderligere punkter:

Pkt. 9.b. Seniorrådet står ikke for Billetsalg, kun for kaffe 
etc.

Pkt. 9.k. Vestbadet, repræsentant 
(tilføjes til dagsorden)

Fra referat nr. 233

Pkt. 4.b. Diæter vedr. FU møder
Punktet er udsat til Skovly konference

Der er enighed om at det skal drøftes på Skovly om FU 
skal fortsætte / nedlægges. Beslutning om diæter til FU 
drøftes samtidig.

Pkt. 4.c. dato 8. og 9. maj
Datoerne er den 7. og 8. maj
(der skal fremsendes rejsetidspunkter til Jette hvis hun 
skal booke togbilletter)

Pkt. 5.a. diverse forretningsordener / kommissorier
Punktet drøftes på Skovly konference
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Pkt. 12 Evaluering af 14. marts
Der var en foreløbig evaluering på det ekstraordinære 
møde. Punktet sættes på kommende dagsorden.

Dagsorden er godkendt med ovenstående rettelser / 
tilføjelser (kursiv)

2. Godkendelse af referater, 
således:
Referat fra det 233. møde af 
22-03-18
og
Referat fra Ekstraordinært 
møde 10-04-18

Referat nr. 233

Der er slåfejl i referat nr. 233

Der skulle stå referat i overskriften

Pkt. 2. – det er referat af 22. feb. som er godkendt.

Pkt. 10 nedenstående kommentar skal slettes:
Daisy fremsender dokument til Allan vedr. høring i 
Seniorrådet. 

Referat er godkendt med ovenstående rettelse.

Referat fra ekstraordinært møde

Der er sket en procedurefejl ved at drøfte punkter 
udover ”valg af næstformand”. Referatet redigeres og 
genfremsendes til seniorrådet og udskiftes på 
seniorrådets hjemmeside.

Referat er godkendt med ovenstående rettelser

3. Meddelelser fra 
forretningsudvalg
Formanden 
Opmærksomhed til Erik. Han 
forventer at komme tilbage til 
næste møde i maj mdr.

Deltaget i Formands-
/næstformandsmøde:

 Nye temaer efter 
konference 8. maj i 
Nyborg.

 Fremmødevalg

Formanden: Dialog med 

Formanden:
Birgit Lindahl udtræder af FU. (valg af nyt medlem 
foregår i punkt 4).

Formanden har deltaget i fællesspisning – rigtig godt 
arrangement.

Formands/næstformandsmøde: 
 formand deltog alene og var glad for at møde 

andre og udveksle synspunkter
 Dansk Ældreråd vil arbejde på at der skal afholdes 

”fremmødevalg”
 Kommunikation med borgerne (eksempel fra 
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borgerne er væsentlig. Nye 
medlemmer af SR, hvilken 
forventning er der til SR 
kommunikation og hvilken 
form er acceptabel.? 
(Eksempel)

Budget/regnskab
Formanden er orienteret om, 
at vi ikke skal beskæftige os 
med ’seniorrådets’ 
dispositionsbeløb eller 
kontering heraf.

Møder / kurser. 
Orientering om Vestegnstræf 
18/4 i Herlev ældreråd, (kort 
referat vedlagt)

Hvidovre og Glostrup kommune)

Forslag til fremtidig kommunikation:
(seniorråd/borgere) 

 Kontakte kommunalbestyrelsen og søge om plads 
i enten ”Sammen om Rødovre” eller tilladelse til 
at udsende et elektronisk nyhedsbrev. Det ville 
sikre at formidlingen sker i et ”sprog” som de 
ældre nemt kan tilgå.
Beslutning: Informationsudvalget v/ Preben og 
Jann laver udkast til brev som skal godkendes i 
FU.

Budget/regnskab:
Seniorrådet skal forholde sig til det budgetlagte beløb der er 
angivet i Budget 2018 / ikke hvorvidt en udgift konteres på en 
moms- eller ikke momsbærende konto.
Der fremsendes fortsat en månedlig oversigt over forbruget. 
(pt. fremsendes til Klaus og Erik).
Seniorrådet laver selv et budget over de faste udgifter så det 
er tydeligt hvad der er tilbage til at bruge på hhv. 
kursus/borgerarrangementer etc..

Vestegnstræf:
Der kommer snarest et referat.

Kommentar til referat fra FU:
Der står at opgaven foreslås placeret i Informationsudvalget.

Tidligere er der udpeget et ad hoc udvalg som planlægger 
konferencen.

Beslutning: punkt til dagsorden i maj måned - der skal 
nedsættes et ad hoc udvalg som kan tilrettelægge 
Skovlykonferencen.

4. Valg af medlem til 
Forretningsudvalget

Ingelise Geller indtræder i FU

5. Nyt fra seniorrådets 
medlemmer: herunder forslag 
til nye initiativer.

Mail korrespondance i Seniorrådet: 

Tidsbegrænsning: mails med tidsbegrænsning kan ikke 
åbnes efter udløb af tiden.
 

6. Nyt fra forvaltningen
 (v/ ældrechef Allan Petersen)

Grænsen for at få tildelt personligt tillæg.
Rådighedsbeløb for borgere i Rødovre kommune:
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 Aktuelle rådighedsbeløb i Rødov-
re og evt. sammenligningstal fra 
omegnskommuner.

 Akutfunktionen
 Fremtidige mødelokaler      
 Spørgsmål til..,                         

Enlig       4.650,-
Ægtepar 6.950,-

Tallet af antal ny diagnosticerede demente er faldende

Sundhedsprofilen fra Regionen: der er lagt en kopi på 
kontoret.

Visiterede til plejehjem: Plejehjemmet Ørbygård har 
taget den nye bygning i brug. Den 15. maj ibrugtages 
yderligere 6 boliger.

Pulje til øget bemanding 3,5 mio: 
 Hjemmesygeplejen: øget bemanding med 3 

hjemmesygeplejersker så indsatsen kan styrkes 
hos de mest komplekse borgere.

 Engskrænten døgnpladser til demente: øget 
bemanding

 Midlertidige døgnpladser: arbejde hen imod at 
øge træningsdage til 6 dage om ugen.

 Hjemmeplejen social-og sundhedsassistenter og 
social-og sundhedshjælpere: der er sat en proces i 
gang i forhold til at imødekomme 
medarbejdernes ønske om at arbejde hver 2. 
weekend i stedet for hver 3. weekend.

Akutfunktionen: den 1. maj er teamet fuldt bemandet 
med erfarne sygeplejersker som har kendskab til 
området.
Allan kan invitere 1 sygeplejerske til at orientere mere 
uddybende til kommende seniorrådsmøde.

Fremtidsfuldmagt: kan oprettes imens borgeren selv kan 
tage stilling. Læs mere Ældresagen fremtidsfuldmagter

Tilbud til dementes pårørende: i Rødovre har der været 
stor succes med at oprette pårørendegrupper. Flere 
grupper vælgere at fortsætte med at ses efter endt 
forløb.

Tilsyn: Seniorrådet forespurgte om det var muligt at en 
repræsentant fra Seniorrådet kan deltage i tilsyn. 
Seniorrådet kan nævne det i deres høringssvar vedr. 
tilsyn. 

https://www.aeldresagen.dk/viden-og-raadgivning/hjaelp-og-stoette/fuldmagter-og-vaergemaal/gode-raad/vejledning-til-fremtidsfuldmagter
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Mødelokaler: der arbejdes videre med at finde et mere 
velegnet mødelokale

Overvejelse: at afholde et borgermøde om fuldmagter. 
Preben kontakter Allan når Informationsudvalget tager 
punktet op igen.

Ældre / depression: Rødovre kommune tilbyder 
forebyggende hjemmebesøg.

7. Kontorvagt torsdag 3. maj Daisy

8. Kort status fra udvalgene (idet 
referater fra afholdte møder 
sendes som bilag til DO)

a) Danske Ældreråd  
b) Skovtursudvalg, 

v/formanden
 Gennemføres i 

uge 33 og 34
 Prøvetur 16. april
 Billetsalg ultimo 

juni måned, som 
seniorrådet står 
for (billetsalg 
med kaffe/ 
småkage)

 Seniorrådet 
forestår indkøb 
af ’præmier’. 
(Birgit ??)

c) Informationsudvalg 
herunder nyt til 
hjemmesiden. 

d) Regionsældreråd
e) Vestegnen (til 

drøftelse…,)
SR skal afholde 
Vestegnstræf til 
SEP/OKT. Indhold og 
planlægning 
ses hensigtsmæssigt 
placeret i ’Kultur-og 
aktivitetsudvalget’ 
udvalget suppleret 

8.a.
Der er givet orientering under punkt 3

8.b.
Seniorrådet skal være repræsenteret med så mange som 
muligt.

8.c.
Kommissorie godkendt. 
Preben sørger for at www.rk.dk bliver opdateret.

8.d.
FU undersøger om der er modtaget noget på 
seniorrådets mailadresse.

8.e.
I 2018 skal Vestegnstræf holdes i Glostrup. Klaus/Birgit 
laver referat og udsender det på mail.

For at kunne forberede sig bedst muligt til 
seniorrådsmøde tilstræbes det at referater udsendes 
sammen med dagsorden til kommende møde.

8.f.
Kommissorie godkendt 

Punkt fra d.d. er noteret: fuldmagter.

Spørgsmål til Informationsudvalgets referat punkt 5.b.: 
opklaring om det er et borgermøde som ønskes planlagt. 

8.g.

http://www.rk.dk/
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med medlemmer i 
’vestegns træf’. 
Rammer for 
VESTEGNSTRÆF skal 
være færdigt før 
sommerferien. 

f) Kultur- og 
aktivitetsudvalg. 

g) Folkeoplysningsudvalg
et

h) Omsorg og sundhed 
i) Bolig-Trafik-Miljø
j) Servicebusudvalget
k) Vestbadet

Der er afholdt 2 møder. Der skal planlægges en temadag 
og et møde senere på året. Referat kan læses referat

8.h.
Der indkaldes til møde hvor alle kan deltage.

8.i.
Socialdirektør Henrik Abildtrup og Social- og 
sundhedsudvalgets formand Britt Jensen er orienteret 
om det dårlige samarbejde og ignorering af klager 
fremsendt til Movia.

16.10 Klaus, Hanne og Ingelise er nødt til at gå grundet 
andre aftaler. Jan er gået kl. 14.30.

8.j
Der er fortsat problemer omkring Brunevang

8.k.
Godt og positivt møde. Fint referat.

9. Referater fra Bruger/ 
pårørendeudvalg

a. Broparken
b. Engskrænten
c. Dorthe Mariehjemmet. 
d. Ørbygård
e. Madpanelet

9.a.
Møde 16. marts – Birgit er inviteret til 4 temadage.

9.b.
Møde 25. april – der deltog ikke nogen pårørende.

9.c.
Møde 15. feb. hvor Daisy ikke deltog da det nye 
seniorråd ikke var tiltrådt. Nyt møde 28. maj. 

9.d.
Der afholdes et møde i starten af juni måned. Invitation 
ikke afklaret.

Jette sender besked til alle plejehjem om hvilke 
repræsentanter/suppleanter de har tilknyttet.

9.e.
Madpanelet skal drøfte panelets fokus da der er uklarhed 
om hvorvidt mad til hjemmeboende skal prøvespises 
eller der skal drages omsorg for at der på alle plejehjem 
afholdes ”måltids” møder med beboerne.

https://www.rk.dk/politik/andre-raad-og-udvalg/folkeoplysningsudvalg/
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10. Eventuelt Punkt til kommende FU møde: sluttidspunkt på 
kommende seniorrådsmøder. Det er ikke tilfredsstillende 
at flere går og henholder sig til at klokken har passeret 
16.00.

Ulla, Jann, Tove, Daisy, Anne, Birgit, Merete, Preben, 
Solveig og Yvonne foreslår at:
- at fremtidige møder ikke har noget sluttidspunkt
- at møder planlægges til at vare fra 13 – 17.

Julefrokost: efterlysning af dato.

Drøftelse af ”godkendelse af referat”.
Forslag: referat fremsendes til hhv. formand 
/næstformand og ”tilrettes”. Når referat er godkendt af 
ovenstående sendes det med som bilag til kommende 
dagsorden. Efter godkendelse på kommende 
Seniorrådsmøde kan referatet offentliggøres på hhv. 
www.rk.dk samt sendes til Social- og sundhedsudvalget.

Kommende punkter Skovly: der skal nedsættes et ad hoc udvalg som kan 
tilrettelægge Skovlykonferencen.

Punkter til Skovly:
- FU/diæter

Besøg af en sygeplejerske fra Akutfunktionen

DO v/ Klaus Hejl

http://www.rk.dk/

