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Referat SeniorRådsmøde nr. 235
Dato: 31. maj 2018
Kl:   13:00  slut kl. 16.05
Sted: Biblioteket, lille sal

Dagsorden udsendt: 23. maj
Referat udsendt: 20. juni 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: Yvonne
Ikke tilstede: Tove
Klaus, Hanne og Ingelise forlod mødet efter punkt ”0”

Bilag: 
1. Kort referat fra repræsentantskabsmøde og ældrepolitisk konference
2. Underbilag til bilag 1, PROGRAM_DAE_konference_Nyborg_2018
3. SR- Referat vedrørende VESTEGNSTRÆF
4. Referat Omsorg og Sundhedsudvalget møder
5. Referat Servicebus udvalg møde 3. maj
6. Svar til formanden for seniorrådet, vedrørende ’Sammen om Rødovre’
7. Referat fra Regioner 
8. Referat fra FU maj 2018

Dagsorden: Referat:
Inden møde startede blev en skrivelse 
vedrørende formandens virke udleveret og 
drøftet.

Et flertal af Seniorrådet var uenig i 
ledelsesstilen.

Klaus: forholder sig til den oplæste skrivelse og 
trækker sig som formand.
Ingelise og Hanne orienterer om at de trækker 
sig fra Seniorrådet.

De 3 medlemmer forlod mødet. Der var 
afstemning om hvorvidt mødet skulle afbrydes 
eller fortsætte iht. den udleverede dagsorden.

9 stemmer for at fortsætte mødet
1 stemmer imod.
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3 Suppleanter indkaldes til kommende 
Seniorrådsmøde:

Birthe Steengård Madsen
Vagn Kjærgaard
Hanne Irene Jørgensen

1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt

2. Godkendelse af referater, således:
Referat fra Ekstraordinært møde 10-04-
18 (ny version)
Og
Referat fra det 234. møde af 26-04-18

Ekstraordinært møde: godkendt

Møde nr. 234: pkt. 6. Fremtidsfuldmagter: 
arrangeres af kultur- og aktivitetsudvalget.

3. Meddelelser fra forretningsudvalg
Formanden 

Budget/regnskab

Møder / kurser. 

Formand v/Ulla:
Referat fra FU møde: fremover vil referaterne 
være mere fyldestgørende.

Budget/regnskab 2018
Der har været et øget forbrug til diæter da der 
er afholdt ekstra møder.

4. Opsamling: Evaluering af 14. marts på 
Rødovregård (introduktion til 
seniorrådets arbejde v./ Finn Kamper-
Jørgensen)

Taget til efterretning

5. Ved brev fra borgmesteren, bilag 6, har 
seniorrådet, ved formanden, modtaget svar 
på skrivelse til kommunalbestyrelsen af 4. 
maj f.s.v.a. adkomst til plads i magasinet 
”Sammen om Rødovre”. 

Konklusionen er, at seniorrådet ikke har fået 
anden adkomst til bladet ”sammen om 
Rødovre” end den mulighed som har været 
der hele tiden. 

Beslutning: der skal hurtigst muligt følges op på 
svaret fra Borgmesteren.

Aktivitets- og kulturudvalget v/Anne: 
orientering om borger arrangement 12. sept. 
vedrørende kunst i Rødovre.

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

 Fremtidige mødelokaler      
 Spørgsmål til..,                         

Ørbygård: 1. etape med plads til 34 beboere er 
taget i brug. Seniorrådet bliver inviteret til en 
rundvisning evt. i forbindelse med afholdelse af 
et ordinært møde.
2. etape: nedrivning starter medio juni.

Cafeen er åbnet efter renovering af køkkenet.
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Mødesager: tilsyn på plejehjem er på 
dagsorden i juni måned. Rapporterne sendes til 
høring i Seniorrådet.
Styrelsen for Patientsikkerhed har været på 
risikobaseret tilsyn i hjemmeplejen. 
Allan vil gerne gennemgå rapporten og skitsere 
de kommende tilsyns opgaver der er på ”vej” til 
kommunerne. (Ældreministeriet har meldt ud 
at der kommer endnu et tilsyn på plejehjem). 

Akutfunktionen: internt er akutfunktionen i 
gang. Informationsmateriale udfærdiges.

Mødelokaler (Seniorrådet): Der er fortsat et 
ønske om at bruge Byrådssalen. Allan går 
videre med ønsket og at SeniorRådet ønsker en 
forklaring hvis de ikke kan bruge Byrådssalen.

Ældre- og værdighedspolitik: Mødesag i Soc- og 
sundhedsudvalget i 12. juni – procesplan og op-
læg til følgegruppe/der ligger forslag om 2 del-
tagere fra Seniorrådet/borgermøder.

7. Oplæg til ny ”folder” omhandlende 
seniorrådet. (fra informationsudvalget)

Udvalgene bedes omskrive kommissorier til 
kort og letforståeligt sprog. Skal sendes til 
Informationsudvalget når det er færdigt.

8. Kontorvagt torsdag 7. juni Preben 

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

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,
j) Servicebusudvalget,
k) Vestbadet,

a.
intet

b.
Prøveskovtur afholdt og program er skrevet.
Sanghæfte udfærdiget og der er indlæg i 
Rødovre LokalNyt i uge 22.
Der sælges billetter til skovturen den 26. juni.

c.
www.rk.dk opdateres efter afholdelse af 
ekstraordinært møde.

Seniorrådet har modtaget en invitation til at 
komme og få en snak med Rødovre Lokalradio.

d. 
Godt møde, der er ændret i bestyrelsens 
sammensætning. 

http://www.rk.dk/
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e.
Referat udsendt med dagsorden.

f.
orientering blev givet under pkt. 5

g.
Den nye Folkeoplysningspolitik skal udarbejdes 
og der afholdes seminar for et nyligt nedsat 
udvalg. 

h.
Referat vedlagt

i.
Forslag til støjhandlingsplan kan læses på htt-
ps://www.rk.dk/politik/hoeringer/
Høringsfrist er den 21. juni.

Workshops om ny hastighed på de kommunale 
veje. Erik deltager. Møde på Valhøj skole d.d. 
Der kommer 2 møder mere i efteråret. Alle kan 
anbefales at deltage

Cykelstier screening: Erik oplyser at man kan 
læse nærmere på KB mødereferat

j.
Allan og Ulla deltager i et møde med 
busfirmaet Anchersen for at der kan komme et 
overblik over antal klager / håndtering af disse.

Ændring af buslinier: det er et problem med 
fremtidig kørsel til Herlev Hospital
 
k.
Referat fra Klaus tages til efterretning.

Det var en givtig og oplysende konference.

På Ældresagens hjemmeside ligger 
fyldestgørende referat af hele konferencen.

Beslutning: at ”deltagere” i konferencer, møder 
laver oplæg om hvad der kan være 
hensigtsmæssigt / relevant at arbejde videre 
med i Seniorrådet.

10. Referater fra Bruger/ pårørendeudvalg a.

https://www.rk.dk/politik/hoeringer/
https://www.rk.dk/politik/hoeringer/
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a. Broparken
b. Engskrænten
c. Dorthe Mariehjemmet. 
d. Ørbygård
e. Madpanelet

møde 7. juni
b.
møde 12. sept.
c.
møde 28. maj (forstander ophører med 
udgangen af september)
d.
Yvonne inviteres når møderne starter op
e.
der er ikke aftalt dato

11. Udpegning af Arbejdsgruppe der 
forestår planlægning og gennemførsel 
af konference på SKOVLY. (maksimalt 3)

Dato: 1. og 2. oktober 2018 – nedsættelse af 
arbejdsgruppe udsættes til det ekstraordinære 
møde

I 2019 er Skovly booket den 5. og 6. september 
(torsdag – fredag).

12. Drøftelse af dato til julearrangement
Se referat fra FU maj 2018, bilag 8

Punktet udsættes 

13. Eventuelt. Der skal holdes et ekstraordinært møde til valg 
af ny formand.

Jette kontakter 3 suppleanter.

Forslag til ekstraordinært møde den 12. juni kl. 
10.00

DO v/ Klaus Hejl


