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SeniorRådets Årsrapport 2012
I den årlige rapport fra SeniorRådet vil vi afspejle 
de aktiviteter og emner, vi har beskæftiget os med i 
2012.

Dette vil være en ændret rapport i forhold til tidli-
gere år. Nogle af emnerne vil blive mere uddybet, og 
der vil ikke være så meget fokus på hvilke udvalg vi 
har, og hvem der sidder i de enkelte udvalg, men en 
bedre beskrivelse af aktiviteterne i udvalgene. Men 
også af høringssvar, møder med Social- og Sund-
hedsudvalget, samarbejdet med andre, herunder 
pressen, og andre aktiviteter.

Det er vores mål med den ændrede form, at bor-
gerne skal få et større indblik i SeniorRådets arbejde 
og vigtigheden af, at vi er der for at varetage de 
ældre borgeres interesser.

Vi ønsker alle rigtig god læselyst.

Ruth Mørch
formand

SeniorRådets møder 
Der afholdes møde den sidste torsdag i måneden, 
undtagen i juli og december. Der kan indkaldes til 
ekstraordinære møder, hvis det er nødvendigt.

Møderne afholdes i Kommunalbestyrelsens mø-
desal på rådhuset. Mødernes varighed er ca. 3 timer. 

SeniorRådet holder en årlig konference for rådets 
medlemmer af 2 dages varighed. Konferencen hol-
des på Skovly.

Møder med Social- og Sundheds-
udvalget 
SeniorRådet har 3 årlige møder med Social- og 
Sundhedsudvalget, hvoraf det ene er sammen med 
Handicaprådet.

På møderne er der en gensidig orientering. Di-
gitaliseringen og den nye affaldsordning har været 
drøftet fl ere gange, som nogen af de største udfor-
dringer, vi står over for i fremtiden. Ligeledes har 
kommunens budget for 2013 og orientering om de 
politiske beslutninger, været på dagsordenen. Også 
Ældrekommissionens rapport har været drøftet.

Samarbejdet med Social- og 
Sundhedsforvaltningen
SeniorRådet har et godt samarbejde med forvaltnin-
gen, og mange små problemer bliver hurtigt afkla-
ret.

Vi får god sekretariatsbistand og forvaltningsche-
fen deltager i SeniorRådets møder under punktet 
”Nyt fra forvaltningen”. Her informeres om alle 
de ting, der er aktuelle indenfor ældreområdet, og 
mange problemer bliver afklaret her. 

SeniorRådets hjemmeside 
På vores hjemmeside: www.rk.dk/seniorraadet kan 
borgerne få svar på, hvem der sidder i SeniorRådet, 
se vores vedtægter, få nyt fra SeniorRådet, følge mø-
deaktiviteter, læse høringssvar m.m.

Det er redaktionsudvalget, der har ansvaret for at 
vedligeholde hjemmesiden. 

Pressekontakt 
SeniorRådet har et godt samarbejde med vores lo-
kalavis Rødovre Lokal Nyt. Avisen er som hovedregel 
meget positiv, når vi henvender os for at få indlæg i 
avisen. De høringssvar, vi afgiver til politikkerne, bli-
ver sendt til avisen. Herudover har vi i årets løb haft 
indlæg om digitaliseringen og breve til og fra Social-
minister Karen Hækkerup om samme emne. Lokala-
visen er det medie, hvor vi bedst informerer borgerne 
om vores aktiviteter, således også om årsrapporten.

Alle landets kommuner skal oprette et SeniorRåd. Kommunalbestyrelsen skal høre SeniorRådet 
om alle forslag, der vedrører ældres vilkår. Formålet et at sikre ældre borgere indfl ydelse

i ældrepolitiske spørgsmål, så deres problemer, behov og ønsker bliver hørt.



Høringssvar  
■ Om ældrepolitikken 
SeniorRådet har afgivet høringssvar om kommu-
nens reviderede Ældrepolitik, som SeniorRådet fi n-
der er ambitiøst og tidssvarende. Det er dog uklart, 
hvordan de frivillige er tænkt ind i Ældrepolitikken.
Kommunen ønsker, at den ydede hjemmehjælp skal 
være mere aktiverende. Her går betænkeligheden 
på, om der vil blive stillet for store krav til borgeren. 
Der skal være transporthjælp til syge borgere, i til-
fælde, hvor de ikke selv er i stand til at transporterer 
sig. De anonyme borgere må ikke blive glemt.

■ Om tilsynsrapporter for plejehjem og hjemme-
hjælp 
De 4 plejehjem fungerer overvejende godt, dog giver 
personalet udtryk for, at de har for travlt. Em-
bedslægen påpeger, at der er for mange utilsigtede 
hændelser, som ikke er beskrevet, og der er fortsat 
problemer med medicinhåndteringen. SeniorRådet 
har noteret, at borgerne overvejende er tilfredse med 
hjemmeplejen, både den private og den kommunale, 
dog kommer der for mange forskellige hjælpere. Det 
er en god ting, at kommunen har indgået aftale med 
Røde Kors om frivillige ”vågekoner”.

■ Om det kommunale budget for 2013 
Der var lagt op til besparelser på 7.088.000,- kr., 
som skulle fi ndes ved personalereduktion. Senior-
Rådet anmodede om, at besparelsen blev taget af 
bordet, hvad den heldigvis også blev. Vi foreslog, at 
der allerede fra 2013 blev indført brug af tablets i 
hjemmeplejen, hvilket også blev vedtaget. Det blev 
påpeget, at den nye affaldsordning vil medføre en 
merudgift, som gør det betydeligt dyre for borgerne. 
Det er utilfredsstillende, at budgettet kun fi ndes i 
digital form.

■ Om kvalitetsstandarder på det specialiserede 
område   
SeniorRådet påpegede, at visitation til visse ydelser 
kun gælder for borgere under 65 år, det er diskrimi-
nerende. Sagsbehandlingsfristerne er uklare, og det 
er svært for borgerne at vide, hvor lang tid, der går 
før der foreligger en afklaring. Diabetes ydelser bør 
omhandle alle med diagnosen diabetes. Der mang-
ler en beskrivelse af Movias handicapkørsel.

På hjemmesiden ”www.rk.dk/seniorraadet” kan 
alle høringssvarene læses i deres fulde ordlyd. 

SeniorRådets udvalg
■ Forretningsudvalget 
Det fremgår af vedtægterne for SeniorRådet, at der 
skal nedsættes et forretningsudvalg på 5 personer, 
som vælges på det første møde efter valgets afhol-
delse. Rådets formand og næstformand er fødte 
medlemmer.

Forretningsudvalgets opgave er at udarbejde en 
dagsorden til SeniorRåds møder, samt komme med 
forslag til beslutninger. 

Møderne afholdes en uge før det ordinære møde, 
og dagsordenen skal være medlemmerne i hænde 

senest 3 dage før SeniorRådets møde. Forretnings-
udvalget kan desuden holde møder efter behov. 
Hvis der er kort frist på et høringssvar, er det for-
retningsudvalgets opgave at afgive et svar, men der 
er pligt til at orientere det øvrige råd. Udover det har 
forretningsudvalget ingen selvstændig kompetence.

■ Tur- og festudvalget - Pensionistskovturen 
Igen i 2012 blev der afholdt skovtur for Rødovres 
pensionister. Turene var tilrettelagt i samarbejde 
mellem socialforvaltningen og SeniorRådet. Der var 
ca. 1200 deltagere fordelt med 200 personer over 6 
dage.

Skovturen gik i år til Nyord, som er en ø, hvor 
tiden næsten har stået stille, med meget hyggelige 
gamle huse, en lille havn og få landbrug. Her var der 
en lille times ophold, hvor pensionisterne kunne 
nyde opholdet, som var begunstiget af fi nt vejr.

Derefter gik turen til Præstekilde Hotel på Møn, 
hvor der blev indtaget en dejlig frokost, dans og 
lodtrækning om købmandskurve. Efter frokosten 
var der tid til at nyde de smukke omgivelser, inden 
kaffen og lagkagen.

Ved 17-tiden gik turen atter tilbage til Rødovre 
efter en oplevelsesrig dag.
Der er fremstillet en fi lm fra dagen, som kan lånes 
på Rødovre Bibliotek, eller ses på Rødovre Kommu-
nes hjemmeside (www.rk.dk).

■  Bruger/pårørenderåd 
Seniorrådet har en repræsentant i Bruger/pårø-
renderådene i hvert af Rødovres 4 plejehjem – 
Broparken, Engskrænten, Ørbygaard og Dorthe 
Mariehjemmet. Repræsentanterne deltager uden 
stemmeret i alle møder i rådene, samt i de årligt an-
meldte kommunale tilsyn. Disse tilsyn afholdes som 
dialogmøder mellem ansatte, lederen, repræsentan-

ter fra socialforvaltningen og Bruger/pårørenderå-
det. Tilsynsmødet giver et godt indblik i den daglige 
drift samt i nye tiltag for at forbedre forholdene for 
beboere og personale.

Mange beboere fra plejehjemmene deltager i en 
årlig OL, der afholdes på Ørbygaard.

Broparken: 
Driften af en ny bygning med 14 pladser til psykisk 
udviklingshæmmede og 22 pladser på en rehabili-
teringsafdeling har i 2012 fundet sin form. Der er 
kun afholdt tre møder i Bruger/pårørenderådet, på 
grund af travlhed med den nye bygning. Der er en 
positiv stemning. Embedslægens uanmeldte tilsyn 
samt kommunens tilsyn blev drøftet. Broparken 
husede i efteråret Vestegnstræffet (se nærmere 
nedenfor) med knap 40 deltagere. De forskellige 
afdelinger på Broparken blev fremvist. Der var en 
stor tilfredshed med Broparkens del af afviklingen 
af Vestegnstræffet.

Engskrænten:
Der har været mange aktiviteter på plejehjemmet i 
2012. Beboerne har været på ture, og personalet føl-
ger dem til gudstjeneste i kirken. Der var i november 
60 års jubilæum med arrangement og reception, og 
dagen efter en stor middag med pårørende og un-
derholdning. Frivillige arrangerer stolegymnastik. 
Der er lavet reminisensstue i kælderen for demente, 
de spiser også i stuen. Beboerne er tilfredse med 
maden de får, og personalet hører, at beboerne er 
glade for at være der. Der er afholdt 3 møder i rådet 
i 2012.

Ørbygaard:
Ørbygård fi k den 1. marts en ny forstander. Der er 
et godt samarbejde mellem ledelsen og personalet, 
med fælles fokus på plejehjemmets beboere. Der er 
i det forløbende år, foretaget en del nyanskaffelser, 
blandt andet nye møbler til haven og til afdelinger-
ne, nye lamper og sangbøger og nyt gulv i festsalen. 
Der er 1. november ansat en demens- og udviklings-
sygeplejerske, der skal styrke fagligheden og hjælpe 
med dokumentationen i omsorgssystemet. Man 
vil endvidere begynde at arbejde efter ”blomster 
modellen”, der sætter fokus på de enkelte beboere 
og deres historie. Det er fastlagt, at ombygningen 
af plejehjemmet påbegyndes 2014, og der er nedsat 
arbejdsgrupper.

Dorthe Mariehjemmet:
Det er et velfungerende privat plejehjem med aftale 
med kommunen. Der er en god tone og en god ro 
på hjemmet. Beboerne virker tilfredse, og de taler 
pænt om deres hjem. Der bør holdes 4 Bruger/på-
rørende møder om året, men det bliver højst til tre. 
Madudvalget har ikke prøvespist på plejehjemmet i 
2012. Hjemmet prøver forsøgsvis at give den varme 
ret om aftenen 3 – 4 gange pr. uge. Der er nye initia-
tiver som en nørklegruppe og musik.

■ Madudvalget 
Madudvalget består af de fi re personer, som er med-
lemmer af Bruger/pårørenderådene i de fi re pleje-
hjem i kommunen. Udvalget tilstræber at prøvespise 
2 gange pr. år i hvert af de tre cafeterier i de kom-
munale plejehjem, Prøvespisningerne er uanmeldte. 
Endvidere tilstræbes det at prøvespise maden som 
udbringes til pensionisterne fra Ørbygård og fra 
andre leverandører. Dorthe Mariehjemmet har ikke 
et cafeteria men fl ere spisestuer, som får maden fra 
et køkken i stueetagen. 

Maden i cafeterierne har med få undtagelser væ-

Bod på SeniorRådets Ældredag i Rødovre Centrum



ret tilfredsstillende, ligesom der har været pænt rent 
og indbydende i lokalerne. Der er en tendens til, at 
den varme mad er helt eller delvis udsolgt allerede 
kl. 12.30, hvilket udvalget har påtalt, da man må 
kunne spise den annoncerede varme ret til kl. 13.30 
som forventet.

Maden der udbringes fra Ørbygård, levede i maj 
dette år, da udvalget ”prøvespiste”, ikke helt op til 
forventningerne, hvilket blev påtalt. Maden der leve-
res til pensionisterne af private leverandører, er ikke 
blevet prøvesmagt, men der synes at være tilfredshed 
blandt brugere.

Det er udvalgets opfattelse, at referaterne fra 
prøvespisningerne virker inspirerende for cafeterier-
nes personale. Det er et af formålene med at skrive 
referaterne og sende dem til cafeterierne. De seneste 
måneders menuplaner har været varieret pænt over 
måneden med kendte danske retter.

Efter udvalgets oplysninger får plejehjemmenes 
beboere samme mad, som prøvespises i cafeterierne.

Madudvalget har under prøvespisningerne også 
en god mulighed for at udveksle viden om pleje-
hjemmene. 

Ældredag i Rødovre Centrum 
Vi har afholdt Ældredag den 31. oktober på Fest-
pladsen i Rødovre Centrum. Der deltog 11 sociale 
foreninger. Det var en spændende dag, hvor alle 
foreningerne havde en bod, hvorfra de viste, hvad de 
står for. Alle havde lagt et stort arbejde i at fortælle 
om, hvad netop de kunne tilbyde.

Regionsældrerådet i hovedstaden 
Der afholdes 4 årlige møder, og der kan deltage 2 re-
præsentanter fra hvert Senior-/Ældreråd. Møderne 
afholdes i Hillerød i Regionsgården. Der er normalt 
et længere fagligt indlæg på møderne, som derefter 
afsluttes med et fælles orienterings- og spørgemøde. 

Der tages sjældent udadrettede initiativer på mø-
derne.

På årets første møde var der indlæg fra forman-
den for Danske Patienter. På det andet møde var der 
en orientering om udsatte borgere. På tredje møde 
var emnet et nyt hospital i Nordsjælland. Det fjerde 
møde vedrørte hovedstadens aktiviteter og resulta-
ter.

Referater kan læses på rådets hjemmeside: www.
regionsaeldreraadh.dk. Møderne har karakter af 
erfarings- og oplysningsudveksling. 

Samarbejdet med Ældreråd / Se-
niorråd i Vestegnskommunerne 
Der har i 2012 været afholdt to møder. Den 26. 
marts 2012 var vi i Glostrup. Her sluttede mødet på 
Glostrup Sygehus, hvor en overlæge meget overbevi-
sende fortalte om, hvorfor mange ældre falder. Dår-
ligere syn, og hvis man mister følelsen i fødderne, er 
nogen af de ting, som har væsentlig betydning. 

Den 16. oktober 2012 var SeniorRådet i Rødovre 
vært for et møde i Vestegnssamarbejdet. Viceborg-
mester Jan Kongebro bød velkommen og fortalte 
lidt om kommunen. Mødet blev afholdt på pleje-
hjemmet Broparken, som fremviste kommunens 
genoptræningscenter, plejehjemmet og den nye 
bygning, som blandt andet har pladser til folk, som 
skal genoptrænes, og som ikke kan være i eget hjem.

Der afsættes normalt på alle møder god tid til at 
udveksle erfaringer og nyheder. På dette møde gav 
digitaliseringen af den offentlige sektor anledning 
til indgående debat. På mødet blev også drøftet op-
stilling af kandidater til valget til Danske Ældreråds 
bestyrelse i foråret 2013.

Danske ældreråd 
Danske Ældreråd er en paraplyorganisation for alle 
SeniorRåd/Ældreråd i landet. SeniorRådet i Rød-
ovre er medlem af dette organ. Dansk Ældreråds 
opgave er at støtte op om det ældrepolitiske arbejde, 
der udføres af de lokale Ældreråds/Seniorråds med-
lemmer i kommunerne. De afholder diverse kurser, 
som vi deltager i. Formand og næstformand er fødte 
medlemmer og deltager i Danske Ældreråds årsmø-
de. Vi betaler kontingent for at være medlem.

Danske Ældreråd udsender nyhedsbreve ca. en 
gang om måneden. Heri informeres om nyt inden-
for ældreområdet, om lovgivning, de møder der har 
været med ministerier m.m. Danske Ældreråd arran-
gerer kurser og konferencer. Der afholdes årsmøde, 
hvor der vælges bestyrelse. Mere kan læses på deres 
hjemmeside  www.danske-aeldreraad.dk.

IT og Datastuer 
SeniorRådet har på fl ere møder i årets løb disku-
teret digitalisering af den offentlige forvaltning, 
og hvordan de ældre, der ikke kan eller vil have en 
computer, fremover skal komme i kontakt med det 
offentlige. For borgere, der ikke selv har adgang 
eller andre muligheder for at benytte computer, har 
Borgerservice på Rådhuset oplyst, at disse borgere 

Og dansen går på Præstekilde Hotel på pensionistskovturen.

En forfriskning ved stop på Farø på pensionistskovturen.



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

E-mail: Ruth@loophole.dk

Ulla Spangtoft
4494 6425
(næstformand)  
Terndrupvej 9
2610 Rødovre

E-mail: ulla.spangtoft@mail.dk

Kirsten Petersen
2015 6953
Krogsbækvej 72
2610 Rødovre

E-mail: kp72@krogsbek.dk

Stella Hansen
3670 3264         
Schweizerdalstien 69
2610 Rødovre

John Hedegaard
3641 2928
Lucernevej 112
2610 Rødovre

E-mail: johnhedegaard@mail.dk

Daisy Filipsen
4484 0803 
2843 6843
Bjerringbrovej 29
2610 Rødovre

E-mail: daisy.fi lipsen@c.dk

Alice Christiansen
3641 0179
Bjødstrupvej 17
2610 Rødovre

E-mail: bente-alice@hotmail.com

Erwin Cordsen
4484 4825
Hvidsværmervej 54
2610 Rødovre

E-mail: ecvidio@live.dk

Margit Grenaae
6066 3826
Espely 20
2610 Rødovre

margit.grenaae@gmail.com

Jan Hylleborg
3672 2984
Juelsmindevej 11
2610 Rødovre

E-mail: jan_hylleborg@hotmail.com

Leif Harring Jørgensen
3670 4641 
Voldumvej 39, st. th.
2610 Rødovre

E-mail: LHJ-AGJ@mail.dk

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

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

Jann Larsen
3641 0613
Juelsmindevej 2A
2610 Rødovre

E-mail: jann.larsen@mail.dk

Hanne Ridder
3641 4219
Birkmosevej 18
2610 Rødovre

E-mail: hanneridder@comxnet.dk

SeniorRådets medlemmer

kan få den hjælp, de har behov for af ansatte fra 
pensionskontoret, som vil bistå den pågældende i 
Borgerservice. 

Det var imidlertid en stor glæde, da kommunen 
og Ældremobiliseringen indgik et samarbejde om 
at åbne datastuer i Rødovre. Den 7. september 2012 
åbnede datastuerne Vandværket og Gunnekær 70. 
På åbningsdagen mødte rigtig mange ældre op for 
at høre mere om, hvad det gik ud på, og mange 
ønskede at blive skrevet op, ja der var så mange, at 
datastuerne lagde ud med ca. 200 personer på vente-
liste. Datastuernes hjælpere/vejledere er frivillige, og 
datastuerne er for de ældre borgere i kommunen.

Datastuerne er selvbestemmende og står selv for 
den daglige planlægning og drift: Der er små hold, 
og det tilstræbes, at der er en hjælper til hver bruger. 
Der er en computer til rådighed for hver, men man 
kan også tage sin egen computer med.

Det er gratis at komme i datastuerne, dog opkræ-
ves et lille beløb pr. gang til kaffe, printerblæk, papir 
m.m.

Efter en turbulent opstart, hvor alt ikke fungerede 
optimalt, kører de 2 datastuer nu fi nt, og der er en 
god og hyggelig stemning. Gunnekær 70 har åbent 
tirsdag, onsdag og torsdag. Vandværket har åbent 
mandag, torsdag og fredag. Det forventes at den
3. datastue åbner på Ørbygård i 2013.

Bisidderordning
Medlemmer SeniorRådet står til rådighed for bor-
gere, der har brug for en bisidder ved henvendelse til 
offentlige myndigheder.

Hvor kan du fi nde SeniorRådet
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

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

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

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


