Årsrapport for 2011
fra SeniorRådet i Rødovre

SeniorRådets Årsrapport 2011

Forretningsudvalget

Med årsrapporten for 2011 vil SeniorRådet oplyse
Rødovres borgere om de vigtigste ting, vi har beskæftiget os med i 2011 på ældreområdet.
Der har som altid været en del sager at forholde
sig til.
Revidering af ældrepolitikken, affaldshåndtering
og digitalisering er nogle af de vigtigste emner, og
noget som også bliver en stor udfordring i fremtiden. Mere om det senere.
Vi vil gennem Rødovre Lokal Nyt og andre
medier orientere om SeniorRådets høringssvar og
andre aktuelle emner, så borgere derigennem kan
bliver orienteret om arbejdet i SeniorRådet.
Rigtig god læselyst.

Det er forretningsudvalgets opgave at tilrettelægge
møderne i SeniorRådet og at udsende dagsorden
med relevante papirer, som skal være medlemmerne
i hænde senest 3 dage før et ordinært møde.
Forretningsudvalget skal gennemgå indkommen
post og svare på henvendelserne efter behandling
i SeniorRådet. Er der svarfrist, som ligger inden
SeniorRådets møde, skal svaret forelægges på næste
møde.
Forretningsudvalget koordinerer og gennemgår
kommunens budget, ændringsforslag behandles og
vedtages i det samlede SeniorRåd.
Udvalget har ansvar for SeniorRådets budget i
samarbejde med Sekretariatet.
Det er forretningsudvalgets opgave at udarbejde
og vedligeholde en aktivitetsplan.

Ruth Mørch
formand

Mødeaktiviteter
Der afholdes møde i SeniorRådet den sidste torsdag i måneden, undtagen i juli og december,
møderne afholdes i kommunalbestyrelses salen.
Forretningsudvalget afholder møde torsdagen
forud for ordinært møde, endvidere efter behov.
Der er 3 årlige møder med Social- og Sundhedsudvalget. Mødet i august er sammen med Handicaprådet, hvor forslag til kommunens budget bliver
gennemgået af forvaltningen.
På disse møder gives en gensidig orientering.

Der afholdes møde med Teknik- og Miljøudvalget
og andre udvalg efter behov. og møde med borgmesteren en gang årligt.
SeniorRådene/Ældrerådene i Vestegnskommunerne afholder møder 2 gange årligt. Møderne
holdes på skift i de enkelte kommuner, hvert råd
kan sende 3 repræsentanter.
SeniorRådet deltager med 2 repræsentanter i Regionsældrerådet, i Danske Ældreråds årsmøde hvor
4 repræsentanter kan deltage med stemmeret.
Samt Folkeoplysningsudvalget og udvalget der
udarbejder Kultur- og fritidspolitik.

Vigtige udfordringer
I 2012 vil vi som SeniorRåd stå over for følgende
vigtige udfordringer:
Ælrepolitik
Den reviderede ældrepolitik, som har været i høring
i SeniorRådet , Handicaprådet og de forskellige frivillige foreninger på ældreområdet, vil her i foråret
blive behandlet politisk.
SeniorRådet har deltaget i en følgegruppe siden
2005, efter at den første ældrepolitik blev vedtaget.
Vi har også deltaget i den projektgruppe, der har
revideret ældrepolitikken.
Disse grupper er nu nedlagt og i fremtiden vil alle
handleplaner blive sendt til høring i SeniorRådet.

Affaldshåndtering
Vi har været til møde i Teknisk Forvaltning om den
ny affaldshåndtering, som politisk er besluttet skal
træde i kraft i april 2013.
Det er et stort projekt, som ikke mindst for ældre
borgere vil blive en udfordring. SeniorRådet vil følge
det og være opmærksom på konsekvenserne, specielt på hjemmeplejeområdet.
Digitalisering og Udbetaling Danmark
Fra 1. februar 2013 vil udbetaling af folkepension,
boligydelser m.m. overgå til ATP i Hillerød. Folketinget har besluttet, at der skal oprettes 5 centre i
Danmark, som skal overtage disse funktioner.
Det betyder, at der ikke mere fra den dato vil
komme pensionsmeddelelser pr. brev: Endvidere betyder det, at ældre borgere ikke mere har en personlig sagsbehandler i kommunen.
Henvendelse til centeret i Hillerød skal ske pr.
telefon, mail eller brev.
Fra 2015 vil alt post fra kommunen være digitalt,
det betyder, at lægeskift og meget andet skal ske
elektronisk. For borgere, der ikke har adgang til
nettet, er det Borgerservice, der skal hjælpe.
SeniorRådet er i dialog med Borgerservice om
konsekvenser for ældre borgere, når posten bliver
elektronisk.

Møder og konferencer
SeniorRådet har deltaget i nedenstående kurser og
konferencer.
■
■
■
■
■
■

Danske Ældrerådsmøde.
Formand og næstformand konference.
Konference om Kvalitetsstandarder.
Sundhed mellem 2 stole.
Konference for SeniorRådet.
Besøg hos Seniorland.

Høringssvar
SeniorRådet har afgivet svar på følgende sager der
har været til høring:
■ Offentlig udbud på kropsbårne hjælpemidler
■ Tilsynsrapporter fra plejehjem og hjemmepleje
for 2010
■ EU udbud af diabetikerartikler
■ Budget 2012
■ Kvalitetsstandarder

Fest- og turudvalget
I 2011 gik den traditionelle årlige skovtur for pensionister og efterlønsmodtagere til Egeskov Slot på
Fyn.
Turene var som sædvanligt placeret i august
måned og strakte sig over 6 dage med 2oo deltagere
pr. dag.
Interessen for turene var overvældende, så mange
gik forgæves, men der er ikke flere pladser end der er
budgetteret med.
Dagen startede som sædvanligt i Viften med morgenkaffe og tale af borgmester Erik Nielsen, derefter ud til busserne, der startede lidt tidligere end
sædvanligt, idet vi havde en lidt længere køretur.
Det føltes dog ikke langt, da det foregik på motorvej
til Storebæltsbroen. Efter den flotte køretur over
broen, - vi var heldige med, at vejret var fint de fleste
af dagene, - holdt vi pause på rastepladsen Knudshoved, for at få lidt at drikke og strække ben.
Efter en smuk tur igennem det sydfynske landskab ankom vi til Egeskov Slot, hvor vi gik direkte
til restaurant Jomfru Rigborg, hvor vi fik serveret
dejlig mad.
Derefter var der frit spil til at bevæge sig rundt i
parken og se de mange udstillede køretøjer, landbrug mv. i de forskellige bygninger. Ligeledes var der
gratis adgang til at se selve slottet, hvor der normalt
skal betales ekstra.

Efter kaffen og lagkagen, som vi ikke kan undvære samt lodtrækning om købmandskurve og paraplyer, var der mulighed for en ekstra tur rundt og se,
det man måske ikke nåede i første omgang.
Kl. 16.30 var der afgang mod Rødovre, og det
lykkedes at komme af sted til tiden de fleste dage. Vi
kørte samme vej tilbage og var i Rødovre ved 19-tiden med en flok glade og nok lidt trætte pensionister, som havde haft en god dag rig på oplevelser.
Det er vores indtryk, at turene var en stor succes.
I øvrigt kan det oplyses, at der er optaget en DVD
af hele turen. Denne DVD kan lånes på Rødovre
Bibliotek, og det kan anbefales, da den er rigtig god,
og så kan sidste sommers minder jo opfriskes.

Aktiviteter
I september afholdt SeniorRådet en konference på
Skovly for SeniorRådets medlemmer. Emnet var
samarbejde og kommunikation i SeniorRådet.
Dorthe Bach ansat i kommunikationsafdelingen
og Ældrechef Allan Pedersen ledede konferencen.
Vedtægter og forretningsorden for SeniorRådset
blev drøftet og gennemgået..
I november stod SeniorRådet for Ældredagen i
Rødovre Centrum. Der var 11 sociale foreninger,
som hver havde en bod, hvor de havde mulighed
for at fortælle om deres forening. Det var en meget
vellykket dag.

Bruger-/pårørenderåd
Seniorrådet har en repræsentant i Bruger-/pårørenderådene på hver af Rødovre kommunes 4 plejehjem
– Broparken, Engskrænten, Ørbygaard og Dorthe
Mariehjemmet.
Repræsentanterne deltager uden stemmeret i alle
møder i rådene, samt i de årligt anmeldte kommunale tilsyn. Disse tilsyn afholdes som dialogmøder
mellem ansatte, lederen, repræsentanter fra socialforvaltningen og Bruger-/pårørenderådet. Tilsynsmødet giver et godt indblik i den daglige drift samt
i nye tiltag for at forbedre forholdene for beboere og
personale.
Broparken:
Der blev i oktober taget en ny bygning i brug. Der
bliver 14 pladser til psykisk udviklingshæmmede og
22 pladser til rehabiliteringsafdelingen fra Ørbygård.
Der er kun afholdt tre møder i Bruger-/pårørenderådet, på grund af travlhed med den nye bygning.
Der er en positiv stemning. Regler for magtanvendelse, embedslægens uanmeldte tilsyn samt kommunens tilsyn er drøftet. Embedslægen har ikke
væsentlige bemærkninger, men mener at brugen
af det elektroniske omsorgssystem kan forbedres.
Kommunens tilsyn var en positiv oplevelse.

Engskrænten:
Der har været mange aktiviteter på plejehjemmet
i 2011. Beboerne deltager i olympiaden på Ørbygaard, og personalet følger dem til gudstjeneste i
Rødovre Kirke.
Der afholdes sommerfest i juni og høstfest i
september med mad og dans. Frivillige arrangerer
stolegymnastik. Der er lavet reminiscensstue i kælderen for demente, hvor den ældre stuestil hjælper
på hukommelsen, og hvor der også spises.
Beboerne er tilfredse med maden, de får, og personalet hører, at beboerne er glade for at være der.
Der er afholdt 3 – 4 møder i Bruger-/pårørenderådet i 2011.

Ørbygaard:
Skal have en ny forstander grundet pensionering af
nuværende leder. Rehabiliteringsafdelingen er flyttet til Broparken og i den forbindelse skal der ske en
omfattende ombygning.
”Den gode indflytning” og samarbejdet med egen
læge om medicinering er fortsat fokusområder.
Der arbejdes også med forbedring vedrørende
småt spisende og demente.
Der ønskes en god arbejdsplads med mange motivationer. Beboerne sidste tid håndteres på en god
måde.

Dorthe Mariehjemmet:
Det er et velfungerende plejehjem. Der er en god
tone og en god ro. Beboerne virker tilfredse og taler
pænt om deres hjem
Der har været besøg af to jurister, som kom fra
ombudsmanden. De skulle se på plejehjem og Dorthe Mariehjemmet var det første, de besøgte.
Der skal holdes 4 møder i Bruger-/pårørenderådet om året, men det bliver højst til tre.
Madudvalget har kun prøvespist der en gang.

Madudvalget
Madudvalget består af de fire personer, som er medlemmer af Bruger- pårørenderådene. Formålet med
madudvalget er at vurdere kvaliteten af maden, der
serveres på plejehjemmene.
Det tilstræbes at prøvespise 2 gange om året, på
de enkelte cafeterier/plejehjem. I 2011 indgik Dorthe Mariehjemmet for første gang. Prøvespisningerne er uanmeldte.
Endvidere tilstræbes en prøvespisning af maden,
som udbringes til pensionister i eget hjem.
Der er ikke fundet væsentlige problemer. Der er i
referater fra madudvalget, som også sendes til plejehjemmene, nævnt: Et beskedent udvalg (som der var

en forklaring på), små forslag til ændring af retters
sammensætning, et lidt uheldigt vandkande system,
at den varme ret ikke var helt varm mv.
Det er udvalgets opfattelse, at referaterne fra prøvespisningerne virker inspirerende for cafeteriernes
personale, hvilket er et af formålene med at skrive
referaterne.
Udvalget synes, at maden oftest har været velsmagende, og at de sete månedsplaner har almindelige
danske retter, som varieres pænt hen over måneden.
Madudvalget har under prøvespisningerne også
en god mulighed for at udveksle viden om plejehjemmene

Regionsældrerådet i hovedstaden
Der afholdes 4 årlige møder, hvor der kan deltage 2
repræsentanter fra hvert Seniorråd/Ældreråd.
Møderne afholdes i Hillerød på Regionsgården.
Der er altid et emne med en repræsentant ude
fra, ud over det er der orientering fra formanden og
gensidig orientering fra deltagerne.
Emner der har været på dagsorden i 2011:
■ Arbejdsdeling mellem Region og Kommuner.
■ Ny overenskomst for de praktiserende læger
■ Møde med Vibeke Storm Rasmussen
■ Patientrejser til og fra hospitaler.

SeniorRådet har følgende udvalg
Forretningsudvalg:
Har til opgave at tilrettelægge og forberede Seniorrådsmøderne og evt. behandle presserende sager,
som forelægges for SenniorRådet. Skal nærlæse
kommunens budget og komme med udtalelser til
behandling i SeniorRådet.
Medlemmer:
Ruth Mørch, formand
Ulla Spangtoft, næstformand
Stella Hansen
Kirsten Petersen
John Hedegaard
Fest- og turudvalget:
Deltager i samarbejde med forvaltningen om tilrettelæggelse af kommunens skovtur for pensionister.
Medlemmer:
John Hedegaard
Hanne Ridder
Erwin Cordsen
Leif Harring Jørgensen
Jan Hylleborg
Informationsudvalg:
Har til opgave at informerer om SeniorRådets
arbejde og aktiviteter i pressen, samt vedligeholde
SeniorRådets hjemmeside.

Samarbejdet med Ældreråd/
Seniorråd i Vestegnskommuner
Der har i 2011 været afholdt to møder.
Den 15.03.2011 mødtes vi i Ballerup, hvor vi
hørte om, hvad der var sket, og hvad der skal ske i
kommunen.
Det blev indgående drøftet, hvad der sker når,
pensionskontorerne flyttes sammen i 5 centre.
Vestegnssamarbejdet har rettet henvendelse til
DSB angående pensionskortet (mimrekortet), for at
få spærretiden for pensionister om eftermiddagen
ophævet, som det er sket i busser og Metroen. Vi fik
nej. Sagen er nu overgivet til Regionsældrerådet til
videre behandling.
Den 5.10 2011 mødtes vi i Herlev. Her hørte vi
om nutiden og fremtiden i kommunen.
Ishøj har opsagt aftalen med Movia og kører nu
selv med små busser til 12 personer.
Desuden blev digitaliseringen af al offentlig kommunikation drøftet. Det bliver virkelighed fra 2015.
Vi drøftede, hvad det indebærer for en stor del af
befolkningen.
Vi fik at vide, at DSB igen har sagt nej til at ophæve spærretiden for pensionister om eftermiddagen.

Medlemmer:
Ruth Mørch
Ulla Spangtoft
Jann Larsen
Kirsten Petersen
Erwin Cordsen
Samarbejdet med Vestegnen:
Skal deltage i møder og koordinerer samarbejdet
med de øvrige Seniorråd/Ældreråd på Vestegnen.
Medlemmer:
Inge Kjerckebye
Margit Grenaae
Leif Harring Jørgensen
Bruger-/pårørenderåd/Madudvalg:
Medlemmerne har til opgave på hvert plejehjem, at
deltage i Bruger-/pårørenderådets møder og følge
med i, hvad der sker af initiativer på plejehjemmene.
SeniorRådets medlemmer har ikke stemmeret.
Der rapporteres til SeniorRådet.
Har endvidere til opgave at foretage prøvesmagning af plejehjemmenes mad og af den mad, der
udbringes til borgere i eget hjem, samt deltage i
dialogmøder vedrørende tilsyn på plejehjem og i
hjemmeplejen.

Hvor kan du finde SeniorRådet

Repræsentanter:
Alice Christiansen - Engskrænten
Leif Harring Jørgensen - Broparken
Hanne Ridder - Dorthe Mariehjemmet
Stella Hansen - Ørbygård

Folkeoplysningsudvalget:
Ruth Mørch

Andre råd:

Danske Ældreråd:
Formand og næstformand

Der er kontortid hver torsdag mellem kl. 10-12,
undtagen juli og december måned samt på
helligdage.

Bisidder funktion:
Medlemmer af SeniorRådet står til rådighed for
borgere, hvor der er brug for en bisidder, ved
henvendelse til offentlige myndigheder.

Uden for kontortid er man velkommen til at
ringe eller skrive til et af SeniorRådets
medlemmer.

Regionsældrerådet:
Erwin Cordsen
Inge Lise Kristensen

Udvalget vedrørende forslag til Kultur- og
fritidspolitik:
John Hedegaard

SeniorRådet har kontor i underetagen,
værelse 4 i Social-og Sundhedsforvaltningen
Gunnekær 64
Telefonnummer til kontoret 36 37 97 99
Mail-adresse: seniorraadet@mail.dk

Find os også på hjemmesiden:
www.rk.dk/seniorraadet

SeniorRådets medlemmer

E-mail: Ruth@loophole.dk

E-mail: daisy.filipsen@c.dk

Alice Christiansen
3641 0179
Bjødstrupvej 17
2610 Rødovre

Ulla Spangtoft
4494 6425
(næstformand)
Terndrupvej 9
2610 Rødovre

E-mail: ulla.spangtoft@mail.dk

Stella Hansen
3670 3264
Schweizerdalstien 69
2610 Rødovre

E-mail: johnhedegaard@mail.dk

Inge Kjerckebye
3670 3691
2670 3691
Rødovre Parkvej 283, 1.
2610 Rødovre

Erwin Cordsen
4484 4825
Hvidsværmervej 54
2610 Rødovre

Inge Lise Kristensen
3672 2182
Taarnvej 79, st.tv.
2610 Rødovre

Margit Grenaae
6066 3826
Espely 20
2610 Rødovre

Jann Larsen
3641 0613
Juelsmindevej 2A
2610 Rødovre

E-mail: ecvidio@live.dk

margit.grenaae@gmail.com

John Hedegaard
3641 2928
Lucernevej 112
2610 Rødovre

E-mail: lhj-agj@mail.dk

E-mail: bentealice@sol.dk

Kirsten Petersen
2015 6953
Krogsbækvej 72
2610 Rødovre

E-mail: kp72@krogsbek.dk

Leif Harring Jørgensen
36 70 46 41
Voldumvej 39, st. th.
2610 Rødovre

Daisy Filipsen
4484 0803
Bjerringbrovej 29
2610 Rødovre

Ruth Mørch
(formand)
3647 0461
2126 7755
Ulkær 6 st.th.
2610 Rødovre

Jan Hylleborg
3672 2984
Juelsmindevej 11
2610 Rødovre

E-mail: jan_hylleborg@hotmail.com

E-mail: jann.larsen@mail.dk

Hanne Ridder
3641 4219
Birkmosevej 18
2610 Rødovre

E-mail: hanneridder@comxnet.dk

