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Referat SeniorRådsmøde nr. 236

Dato: 28. juni 2018
Kl:   13:00 – 16.05
Sted: Gunnekær 64, underetagen

Dagsorden udsendt: 20. juni 2018
Referat udsendt:
Referent: Ulla Spangtoft

Medlemmer: Anne Bonde Christiansen, Birgit Lindahl, Daisy Filipsen, Erik Haldbæk, 
Jan Hylleborg, Jann Larsen, Merete Matz, Preben Riel, Solveig F. Petersen, Tove Wissing Bahne, 
Ulla Spangtoft, Yvonne Jørgensen, Birte Madsen, Vagn Kjærgaard og Hanne Irene Jørgensen.

Afbud: Birte, Yvonne, Solvej

Bilag: 
Dagsorden punkt 2:

 Referat af møde 235 31. maj 2018 (IKKE vedlagt – udsendt af Jette den 20.juni)
 Referat af ekstraordinært møde 12. juni 2018 (IKKE vedlagt – udsendt den 12. juni)

Dagsorden punkt 3:
 Referat af forretningsudvalgsmøde 19. juni 2018 (vedlagt)

Dagsorden punkt 7:
 Diskussionsoplæg (vedlagt)

Dagsorden punkt 10 h:
 Referat af Bolig, trafik og miljø udvalgets møde (vedlagt)

Dagsorden: Referat:
1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt

2. Godkendelse af 2 referater Referat nr. 235 godkendt medfølgende rettelse, 
Punkt 9 k Vestbad
Punkt 9 ? Danske Ældrerådskonference i Nyborg

Referat fra ekstraordinært møde nr. 2 godkendt 

3. Meddelelser fra forretningsudvalg
Formanden 
Budget/regnskab
Møder / kurser. 

Meddelelser fra formanden. 
Sundhedspolitik til læsning. Referat fra SOSU proces 
og tidsplan for udarbejdelse af ny ældrepolitik - til 
læsning. Risikobaseret tilsyn i Rødovre kommunes 
hjemme- pleje SOSU - til læsning. Oversigt over visi-
tation til plejehjemspladser - til læsning. Forslag til 
nye navneskilte blev diskuteret. Birgit går videre 
med undersøgelsen. 
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Budget. Vi har forbrugt 69.831 kr. Rest 90.947 kr. 

Møder og kurser. Danske Ældreråd afholder møde 
om demensvenlighed, pårørendeindsats, en værdig 
død og kvalitetsstandarder. Anne, Hanne og Vagn 
deltager. 

4. Meddelelser fra Seniorrådets 
medlemmer.

Thyra Frank har besøgt Broparken. Hun var meget 
imponeret over, hvor langt Rødovre kommune var 
fremme med teknologiske løsninger. Birgit deltog i 
mødet. 

5. Genbesættelse af ledige pladser i 
udvalgene                                                               

Vestegnstræf: Anne, Ulla og Birgit. 

Plejehjemmet Engskrænten: Birthe 

Omsorg og sundhed: Hanne og Vagn

Informationsudvalget og kulturudvalget:
afgøres senere. 

6. Valg af udvalg til planlægning af Skovly 
konferencen

Formand – næstformand – Merete – Vagn – Birthe. 
Birgit vil tage sig af det praktiske. 

7. Fastlæggelse af procedure ved høringer. 
Diskussionsoplæg er udsendt sammen 
med dagsorden.

Diskussionsoplæg er udsendt sammen med dagsor-
den. 

Forslaget blev drøftet, og taget til efterretning. 

8. Fastsættelse af julefrokost Det bliver 3. december. Preben sørger for lokale. 
Merete og Birgit står for arrangementet. 

9. Foreningsdagen den 22. august. Skal vi 
deltage og har vi noget at bidrage med?

Seniorrådet deltager ikke.

10. Nyt fra forvaltningen v/ Allan Petersen Revision af Ældrepolitik og Værdighedspolitik udar-
bejdes i løbet af efteråret. 
Der nedsættes en ældrepolitisk følgegruppe. Mere-
te, Daisy og Hanne deltager. 

Allan nævnte følgende aktuelle emner. Opgørelse af 
plejehjemspladser. Risikobaseret tilsyn af hjem-
meplejen. Der aflægges tre besøg i borgernes hjem, 
ser blandt andet på, om der står gammel medicin. 
Reaktive besøg tilsyn hvis der er indkommet klager. 

Oversigt over magtanvendelse. På forespørgsel op-
lyste Allen at firmaet Instruplock ikke bruges i Rød-
ovre. 
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Udkast af rammeaftale til indkøb af stomiprodukter 
er ikke en opgave Seniorrådet skal tage sig af. 
Intet nyt om lån af lokaler til Seniorrådets møder. 

11. Kort status fra udvalgene:
a) Danske Ældreråd  
b) Skovtursudvalg,
c) Informationsudvalg 
d) Regionsældreråd
e) Kultur- og aktivitetsudvalg. 
f) Folkeoplysningsudvalget
g) Omsorg og sundhed 
h) Bolig-Trafik-Miljø
i) Servicebusudvalget

a. Danske ældreråd –intet. 
b. Skovtursudvalg – intet. 
c. Informationsudvalg møde i august 
d. Regionsældreråd - intet . 
e. Kultur- og aktivitetsudvalg. Der bliver ikke møde 
om kunst i det offentlige rum. 
f. Folkeoplysningsudvalget - intet . 
g. Omsorg- sundhedsudvalget. Møde 9. juli. 
h. Bolig-trafik-miljø. Referat udsendt med dagsorde-
nen. 
i. Serviceudvalget - intet 

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

a. Broparken møde om tilsynsrapporter. Referat fra 
møde lagt til læsning. 
b. Engskrænten møde om tilsynsrapporter.
c. Dorthe Mariehjemmet - intet. 
d. Ørbygård – intet. 
e. Madpanelet – intet. 

13. Kontorvagt 2. august Anne

14. Eventuelt


