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Referat Senior Rådsmøde nr. 251

Dato: 30. januar 2020
Kl:   13:00  
Sted: Biblioteket

Dagsorden udsendt: 24. januar 2020
Referat udsendt:      12. februar 2020
Referent: Jette Aagaard Larsen

Tilstede: Anne Bonde Christiansen, Birgit Lindahl, Birte Madsen, Daisy Filipsen, Erik Haldbæk, Jan 
Bothmann, Jan Hylleborg, Jann Larsen, Merete Matz, Ole Højstrøm, Preben Riel, Solveig F. Peter-
sen, Tove Wissing Bahne, Ulla Spangtoft, Vagn Kjærgaard.

Afbud: 

Dagsorden: Referat:
1. Godkendelse af dagsorden Godkendt

2. Valg af ordstyrer Birgit Lindahl

3. Valg af referent Jette Aagaard Larsen

4. Godkendelse af referater fra møde 250 
den 28. november 2019

Referat godkendt

5. Meddelelser:
Formanden 
Budget/regnskab
Møder / kurser

 Temadage i februar – se Danske 
ældreråds hjemmeside

 Danske ældreråds 
repræsentantskabsmøde og 
konference den 27. + 28. april. Se 
hjemmesiden

Formanden
Social- og sundhedsudvalget har behandlet 
Ældre- og værdighedspolitik på møde i dec. 
(evt. punkt til møde med Social- og 
sundhedsudvalget)

Kvalitetsstandarder er godkendt – herunder 
Seniorrådets høringssvar. Se udvalgets 
behandling på www.rk.dk
(evt. punkt til møde med Social- og 
sundhedsudvalget)

Kvalitetsstandarder kan læses på www.rk.dk

Se på www.rk.dk - Forslag til Rødovrestrategi 
2020. Der afholdes borgermøde 24. marts. 
”Planforslaget er fremlagt i høring fra den 29. 
januar til den 31. marts 2020.  Forslaget kan ses 
på vores hjemmeside www.rk.dk og kan 

http://www.rk.dk/
http://www.rk.dk/
https://www.rk.dk/politik/hoeringer/?tx_rkhearing_hearings%5Bhearing%5D=31&tx_rkhearing_hearings%5BpageUid%5D=&tx_rkhearing_hearings%5Baction%5D=show&tx_rkhearing_hearings%5Bcontroller%5D=Hearing&cHash=5beec3f075529af518b81b1fa9f9f5c7
https://www.rk.dk/politik/hoeringer/?tx_rkhearing_hearings%5Bhearing%5D=31&tx_rkhearing_hearings%5BpageUid%5D=&tx_rkhearing_hearings%5Baction%5D=show&tx_rkhearing_hearings%5Bcontroller%5D=Hearing&cHash=5beec3f075529af518b81b1fa9f9f5c7
http://www.rk.dk/
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desuden hentes i Borgerservice på Rådhuset, 
Rødovre Parkvej 150 og i Teknisk Forvaltning, 
Tæbyvej 77 samt på bibliotekerne.”

Bolig-trafik- Miljø udarbejder evt. høringssvar.

Seniorrådet oplever at høringssvar bliver 
modtaget positivt.
Der kommer ny formand for social- og 
sundhedsudvalget.
Seniorrådet vil spørge Social- og 
sundhedsudvalget om der er mulighed for at 
have møder af 2 timers varighed – eller 
kvartalsvise møder.

Budget / regnskab
Regnskab 2019
Brugt 143.506
Budget 162.201 

Skovly konferencen blev ikke afholdt – det 
passer med det mindreforbrug der har været.

Budget 2020
Budget 165.292 kr. 

Kørsel til kurser / andet
Faktiske udgifter bliver refunderet. Man skal 
ikke have merudgifter ved at sidde i 
Seniorrådet. Pensionistkort kan bruges på 
bestemte tidspunkter.

Møder / kurser

Danske ældreråd – tilmeldingsfrist 10. februar

Hillerød 24. feb.
Anne, Ole, Birte, Merete, Vagn, Preben, Jan B.
Anne laver samlet tilmelding.

Repræsentantskabsmøde + konference 
afholdes
27. og 28. april.
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6. Nyt fra seniorrådets medlemmer Busudvalget: Ulla har lavet indlæg i Rødovre 
Lokalnyt. Der er ikke mulighed for at lave et læ 
skur da græsplænen er fredet. Bænken bliver 
flyttet længere tilbage.

7. Status for borgermøde om sund kost 
den 4. februar

Der er fuldt booket (100 personer) og der er 
venteliste. Birte snakker med sundhedscentret 
om ventelisten da der er plads til 130 
mennesker i Loen.

Anne og Tove sidder i indgang og tjekker 
deltagerlisten.

Forplejning: frugt, kaffe og the

Husk navneskilt

Tove, Ole, Birte, Birgit og Anne

8. Status for møde med Georg Julin den 
27. april kl. 17 - 19

27. april kl. 17 – 19
Målgruppe: de som er på vej til at blive 
pensionister.
Der skal være tilmelding.

Hvordan kan man i den 3. alder forberede sig 
på at leve i den 4. alder.

Indhold: bliver fremført ”frit” – uden slides / 
skærmfremvisning.

Forplejning: sandwich og 1 vand

9. Kommunens årlige tilsyn med 
plejehjemmene. Ønsker til særlige 
fokusområder for tilsynene.

Følge op på de forslag der blev fremsendt 
sidste år.

At flere beboere spørges – evt. holde en 
gruppesamtale med beboerne.

At spørge flere personaler

At forvaltningen deltager i bruger- og 
pårørenderåd.

Spørge beboerne om de føler at de har 
selvbestemmelse / medbestemmelse i det 
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daglige

Føler personalet at de har mulighed for at give 
den ønskede fleksibilitet til beboerne

Når tilsyn er gennemført ønsker Seniorrådet en 
tilbagemelding på om ovenstående har været 
en del af tilsynet.

10. Opfølgning fra sidste møde
 Sted for seminar september 2020
 Fortsat drøftelse af vores 

informationsstrategi – Rødovre 
Lokalnyt?

 Borgermøde om demens/skrøbelige 
ældre. Foredrag af Mette 
Søndergård?

 Orientering om de forskellige tilsyn 
på plejehjemmene og i 
hjemmeplejen. Forslag: der afsættes 
tid på næste SR møde til Allans 
gennemgang

Seminar 2. – 3. sept. 2020
Pharmakon - Milnersvej 42, Hillerød
Pris pr. person 2.002,- incl. overnatning, 
mødelokaler og forplejning. 
Der skal derudover betales for drikkevarer og 
transport.

Endelig tilbagemelding om antal, forplejning 
etc. skal sendes til Pharmakon.

Forslag til indhold på seminaret skal sendes til 
Ole som laver en samlet oversigt til møde i 
februar 2020.

Ad hoc gruppe som planlægger seminar: 
Ole, Merete, Jan H., Vagn, Anne

Der er enighed om at booke ophold på 
Pharmakon.

Informationsstrategi
Preben har talt med RLN og fået priser på fast 
rubrik til Seniorrådet.

¼ side 1 x måned 2.325,-
¼ side 1 x i kvartalet 2.950,-
½ side 1 x pr. måned 3.575,-
½ side 1 x pr. kvartal 4.325,-

Emnet foreslås drøftet på seminar

Mette Søndergård
Allan afventer et oplæg fra Seniorrådet inden 
han kan tage stilling til om det giver mening at 
afholde et borgermøde for borgere / personale 
i forvaltningen.
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Ole, Jan B, Vagn, Birgit; Birte laver et oplæg til 
Allan.
 
Forskellige tilsyn på plejehjem og i 
hjemmeplejen. 
Allan kommer og informerer nærmere den 27. 
februar kl. 15 – 16 

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

a. 
intet
b. 
der har været mange besøgende på siden i 
december
c. 
møde den 5. feb. 
Repræsentanten fra Brøndby spørges til info af 
generel info for omegnskommuner.
d. 
inputs til borgermøder i efteråret 
Lokal radio 105.9 mhz Timetale udsendelse – 
kan formanden deltage?
- Ensomhed blandt de ældre
Kampagne: har du talt med dine ældre i dag
e. 
aflyst
f. 
intet
g. 
Offentlig høring af Rødovre strategi 2020 – 
oplæg til kommunestrategi 2022.
Kan læses på www.rk.dk 
Borgermøde 24. marts afholdes 1 uge før 
høringsfrist.
h. 
møde 14. feb.

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

a. 
16. januar – forstander sygemeldt – referat 
sendes ud på mail til alle.
Broparken er gerne vært for borgermøder som 
er arrangeret af Seniorrådet.
b. 
møde 6. feb. – Kate går fra omkring 
sommerferien.
c. 

http://www.rk.dk/
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Daisy har søgt at kontakte forstander vedr. 
tyverier, hvilke forholdsregler der tages, 
hvordan nye beboere informeres. Tager 
punktet med til bruger- og pårørendemøde den 
6. feb.
d.
Allan undersøger hvornår Seniorrådets 
repræsentant kan kontakte Helga – kommende 
møde.
e.
intet

13. Kontorvagt den 6. februar 2020 Jann

14. Eventuelt

Klippekort på plejehjem (fortsætter den 
uændret?)
At demente beboere samles i ”grupper” på 
plejehjem.

Visitationskriterier til plejehjem – prioritering af 
borgere – hvad vægter mest.

Velfærdsteknologi


