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Referat SeniorRådsmøde nr. 237

Dato: 30. august 2018
Kl:   13:00  
Sted: Biblioteket, lille sal

Dagsorden udsendt: 23. august 2018
Referat udsendt: 12. sept. 2018
Referent: Jette Aagaard Larsen
Ordstyrer: Anne Bonde Christensen

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

Afbud: 

Bilag: 
Dagsorden punkt 2:

 Referat af møde 236 den 28. juni 2018 (IKKE vedlagt – udsendt af Jette den 17.juli)
Dagsorden punkt 3:

 Referat af forretningsudvalgsmøde 21. august 2018 (vedlagt)

Dagsorden punkt 8:
 Referat af Informationsudvalgets møde den 9. august (vedlagt)
 Referat af Kultur- og aktivitetsudvalgets møde den 9. august (vedlagt)
 Referat af Omsorg- og sundhedsudvalgets møde den 9. juli (vedlagt)

Dagsorden: Referat:
1. Godkendelse af dagsorden Punkt til kommende dagsorden: principiel 

drøftelse om Seniorrådet fremadrettet skal 
afgive høringssvar til budgetforslag.

Oversigt over Seniorrådets medlemmer skal 
ikke fremgå af dagsorden fremover.

Dagsorden godkendt.

2. Godkendelse af referat fra møde 28. 
juni

Konklusion i risikobaseret tilsyns rapport 
drøftes i Seniorrådet, omsorg og sundhed, så 
der er en holdning til de anbefalinger der er i 
rapporten. Drøftelsen skal fremlægges i 
Seniorrådet.
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Referat godkendt.

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

Velkommen til Jan Bothmann.

Der er afleveret 2 høringssvar siden sidste 
møde.

19. nov. afholdes Vestegnstræf i Glostrup. 

Rødovre skal holde Vestegnstræf forår 2019.
Informationsudvalget står for planlægningen 
med hjælp fra det øvrige Seniorråd.

Slangerup, Thyra Frank 27. aug. (Birgit, Merete 
og Anne deltog).
Gruppeopgave med 4 pejlemærker (pjece 
”Værdighed i ældreplejen”)

Til gennemlæsning på kontoret: 2 blade fra 
Engskrænten, 2 lokalplanforslag vedr. 
stationsområde ved den nye Letbane 
(høringsfrist 11. oktober).
Trafik og Miljø udvalget gennemgår 
lokalplanforslag og orienterer på 
Seniorrådsmøde i september.

Budget / regnskab pr. 20. aug.
Forbrugt til d.d.   77.732 kr
Restbudget           83.046

Møder/kurser
Tilbud er udsendt på mail – ingen kommentarer

4. Meddelelser fra Seniorrådets 
medlemmer.

Behandlingstestamente / fremtidsfuldmagt / 
livstestamente – forslag om at arrangere 
borgermøde.

5. Genbesættelse af ledige pladser i 
udvalgene. Der er to pladser: 
Bruger/pårørende råd Ørbygård og 
regionsældrerådet.

                                                        

Bruger- og pårørenderåd Ørbygård
Jan Bothmann

Regionsældreråd
Jan Bothmann

Vestbadet
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Jan Bothmann

Kultur og aktivitetsudvalg
Jan Bothmann

Informationsudvalget
Jan Bothmann

6. Skovly konferencen. Tilmelding og 
praktiske oplysninger.

1. og 2. oktober.
Der er bestilt fælles transport fra 
Gunnekær 64 kl. 7.45 (vi kører kl. 8.00)
Afgang 2. dag 13.15 fra Skovly
Der udbetales ikke kørepenge for at køre i egen 
bil.

Ulla deltager 2. dag (kommer ikke 1. dag)
Daisy deltager 1. dag (kommer ikke 2. dag)

Dagsorden udleveres på møde i september.

7. Nyt fra forvaltningen v/ Allan Petersen Visitationspladser til plejehjem
- fald på ventelisten henover sommeren

Hanne Hodel, hjemmeplejeleder, deltager på 
Skovly – orientering om akutteamet.

Akutteamet har i juli haft 225 besøg.
Samarbejde med praktiserende læger: der 
afholdes møde i september.

1813 / akutteamet i Rødovre kommune har et 
rigtig godt samarbejde

Undervisningsprojekt i ældre- og 
handicapafdelingens nye omsorgssystem.
I perioden 19. september til 9. nov. skal ca. 800 
medarbejdere i ældre- og handicapafdelingen 
deltage i 2 dages uddannelse. 
Omsorgssystemet giver mulighed for at 
genanvende data på tværs af afdelinger.

Borgerne bliver altid orienteret ved ændring i 
nuværende aftaler.

27. september kl. 13.00. Seniorrådsmøde 
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holdes på Ørbygård og starter med en 
rundvisning i det nye plejehjem.

Gitte kan desværre ikke deltage på Skovly 
konference.

Orientering om puljer som Rødovre kommune 
har søgt og ikke søgt / fået afslag på.

8. Kort status fra udvalgene:
a) Danske Ældreråd  

b) Skovtursudvalg

c) Informationsudvalg 

d) Regionsældreråd

e) Kultur- og aktivitetsudvalg

a.
Intet nyt

b. (udvalget slettes på kommende dagsorden)
Deltagerne var meget glade for turene og 
indholdet. Programmet var rigtig godt men 
Skovtursudvalget skal være opmærksom på at 
programmet til guiden i bussen kan være lidt 
kortere. En del deltagere har sagt at det var 
den bedste tur længe.

C.
Materiale til folder er nu samlet – burde kunne 
præsenteres på møde i oktober.

Vestegnstræf 2019 - Rødovregård er booket 7. 
maj – Erik kommer og byder velkommen.
Skriv gode idéer til Informationsudvalget. 
Birgit vil gerne tilbyde at deltage i møde om de 
praktiske opgaver i køkkenet på Rødovregård.

d.
Møde i november

e.
Næste møde 9. okt. kl. 10.00
Julemarked: Seniorrådet har mulighed for at 
lave en bod sammen med Ældresagen.

Afstemning om Seniorrådets deltagelse i bod 
med Ældresagen:

Ja        4
Nej    10
             1 undlod at stemme
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f) Folkeoplysningsudvalget

g) Omsorg og sundhed 

h) Bolig-Trafik-Miljø

i) Servicebusudvalget

j) Ældrepolitisk følgegruppe

f.
Der er ingen besparelser på budgettet i forhold 
til foreningsportalen.
Byens aftenskole, konkurs begæring afventes. 
AOF vil oprette så mange hold som muligt. Der 
blev bevilget 350.000,- til AOF.
5. – 6 oktober afholdes seminar for 
Folkeoplysningsudvalget.

g.
Intet nyt

h.
Intet nyt

I.
Møde i september

J.
Møde 27. aug. udsat til 5. sept. 
(Daisy, Hanne og Merete)

9. Referater fra Bruger/ pårørendeudvalg
a. Broparken

b. Engskrænten

c. Dorthe Mariehjemmet

d. Ørbygård

e. Madpanelet

a.
6. aug. Der er afholdt ekstraordinært møde 
grundet tilsynsrapporter. Rapporterne for de 4 
plejehjem var næsten ens.
Næste møde – Birgit er forhindret – orienterer 
Jan Hylleborg (suppleant) om tidspunkt.

b.
Personalet har travlt. Klippekort og 
kontaktperson blev drøftet.

c.
Daisy medbragte Seniorrådets høringssvar og 
læste det op under mødet.

d.
Intet

e.
Intet

10. Kontorvagt 6. september. Jann
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11. Eventuelt Intet

Jette:
Oversigt over medlemmer i udvalgene samt 
kontaktoplysninger sendes til Anne


