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Indledning:  
Vallensbæk Seniorråd er valgt af borgerne i Vallensbæk, som er fyldt 60 år. 

Som noget nyt har Vallensbæk Seniorråd – tidligere Vallensbæk Ældreråd - valgt at præsentere en årsberet-

ning med udgangspunkt i rådets arbejde i 2021.  

Selv om 2021 naturligvis var præget af restriktionerne i forbindelse med Corona, så har Seniorrådet beskæf-

tiget sig med en række forhold, der har betydning for de borgere, rådet repræsenterer.  

Smittesituationen og restriktionerne medførte bl.a., at der ikke har været afholdt borgermøder i 2021 og 

kun gennemført en enkelt indkøbstur. 

Sammensætning:  
I oktober 2020 blev der afholdt valg til Seniorrådet. Der skulle vælges 3 medlemmer for 4 år – gældende fra 

1. januar 2021. Der var kun opstillet 3 kandidater, så der var fredsvalg. De valgte var John Riisgaard og Gert 

Ehrhorn, der genopstillede, samt Lisa Rydendahl, der var nyvalgt. Rådet konstituerede sig således: 

• Formand: Niels Erik Tulstrup 

• Næstformand John Riisgaard 

• Kasserer: Lisa Rydendahl 

• Øvrige medlemmer: 

o Leif Larsen 

o Gert Ehrhorn 

o Birgit Seiersen 

o Helle Mathiesen 

Rådets virke i 2021:  

11 ordinære møder 
 Rådets mødes den 2. onsdag i måneden bortset fra juli. Årets 4 første møder var digitale – de øvrige 7 var 

fysiske møder i Kultur- og Borgerhuset. Jytte Bendtsen, formand for Social- og Sundhedsudvalget, deltog i 

det første fysiske møde efter nedlukningen. 

Strategimøde 
Rådet holdt i juni et strategimøde med: Hvad kan, hvad skal, hvad ønsker/vil rådet. Konklusionerne fra mø-

det kan konkret ses i nogle af rådets aktiviteter samt i de initiativer, som rådet har taget, f.eks. navneskift 

og udarbejdelse af logo. 

Temamøder mv 
Der blev afholdt temamøde i slutningen af juni med præsentation af arbejdsområde og organisering af Cen-

ter for Pleje og omsorg. Jytte Bendtsen deltog. 

Der er aftalt orienteringsmøde med præsentation af arbejdsområde og organisering af Center for Sundhed, 

Kultur og Fritid i marts 2022. 

Der er blevet givet en orientering om befolkningsprognosen, som er vigtig for spørgsmålet om plejehjems-

kapacitet, jf. senere om Seniorrådets arbejde med plejehjemskapaciteten, herunder i forbindelse med bud-

gettet. 
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Forretningsordenen 
Seniorrådet har vedtaget en praktisk korrektion af rådets forretningsorden i forbindelse med, hvem der kan 

udtale sig på rådets vegne. 

Høringssvar 
En meget væsentlig opgave – så væsentlig, at den er lovbunden – er Seniorrådets ret til at afgive hørings-

svar i spørgsmål, der vedrører borgerne over 60 år. 

I 2021 har rådet afgivet 9 høringssvar om en række forskellige emner: 

• Internt tilsyn på kommunens plejecentre 

• Udbud af genbrugshjælpemidler 

• Vedtægter for Bruger- og Pårørende råd 

• Udbud af bleer til brug i kommunens daginstitutioner og plejehjem 

• Budget 2022 – 2025 på baggrund af deltagelse i orienteringsmøde om budgetaftalen 

• Midlertidig udvidelse af Rønnebo med 2 plejehjemspladser 

• Anvendelse af værdighedsmidler 2022 

• Udbud af diabeteshjælpemidler 

• Kvalitetsstandarder 2022 om hjælp, støtte og rehabilitering. 

Henvendelse fra Seniorrådet 

Plejeboliger 
Med baggrund i bortfaldet af byggeri af friplejeboliger i Vallensbæk Byhave rettede Seniorrådet i april hen-

vendelse til formanden for Social- og Sundhedsudvalget.  Rådet opfordrede til at fremskynde en udvidelse 

af Højstruphave med 36 plejehjemsboliger. Samtidig opfordrede rådet til at undersøge mulighederne for 

bygning af friplejeboliger samt seniorboliger på VUC-grunden. Forslaget om friplejeboliger og seniorboliger 

på VUC-grunden er ligeledes fremsat over for borgmesteren, som har kvitteret for det i sit svar på Seniorrå-

dets høringssvar til budgettet. Udbygningen af plejehjemskapaciteten var det centrale punkt i rådets hø-

ringssvar vedrørende budgettet. 

Borgmesteren har ligeledes kvitteret for Seniorrådets ønske om inddragelse i byggeriet på VUC-grunden – 

dog uden konkret løfte herom. 

I forbindelse med spørgsmålet om udvidelse af antallet af plejehjemspladser har også spørgsmålet om af-

lastningspladser været berørt, og det er aftalt, når mulighed herfor gives, at Seniorrådet skal se de nuvæ-

rende aflastningspladser i Rønnebo.  

Retningslinjer for høring 
 Seniorrådet har over for formanden for Social- og Sundhedsudvalget rejst spørgsmålet om retningslinjer 

for høring og orientering af Seniorrådet, da der ikke synes at være sådanne klare retningslinjer. Spørgsmå-

let vil blive behandlet i 2022. 

Borgerhenvendelser 
Det er vigtigt for rådet at få så meget som muligt at vide fra de borgere, som rådet repræsenterer. Et af 

midlerne er borgermøder, der som nævnt indledningsvis ikke er blevet gennemført på grund af Corona. Et 

andet middel er henvendelser fra enkeltborgere. Sådanne har rådet modtaget. 
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Deltagerkreds 
Seniorrådet har behandlet en borgerhenvendelse om, hvem der kan deltage i rådets møder og fået fastlagt, 

at der kan inviteres relevante personer til konkrete punkter/emner. Det er kun rådets medlemmer samt 

sekretæren, der kan deltage i behandlingen af samtlige punkter på dagsordenen. 

Bruger- og Pårørenderåd 
Der er ikke noget Bruger- og Pårørenderåd, der dækker daghjemmet på Højstruphave. Efter en henven-

delse fra en borger bliver spørgsmålet nu efter kommunalvalget taget op over for borgmesteren og forman-

den for Social- og Sundhedsudvalget. 

Borgermøder 
En borger har rejst spørgsmålet om afholdelse af et borgermøde med henblik på en orientering om Senior-

rådets virke bl.a. med udgangspunkt i, at Seniorrådet - som omtalt nedenfor – har indledt drøftelser med 

forskellige frivillige organisationer om emner af fælles interesse. Seniorrådet planlægger at afholde 2 bor-

germøder i 2022. Der er ikke afholdt borgermøder i 2021 på grund af Corona. 

Andre henvendelser  
Seniorrådet har besvaret en henvendelse fra to foreninger om ophøret af det forpligtende samarbejde mel-

lem Vallensbæk og Ishøj kommuner og har behandlet og videreformidlet henvendelse fra politiet om orien-

tering om agtpågivenhed, når borgerne bruger internettet. 

Adgang til havnebadet 
Seniorrådet har på et møde med formanden for Folkeoplysningsudvalget drøftet spørgsmålet om borger-

nes adgang til havnebadets faciliteter som f.eks. omklædningsrum og sauna. Det er et spørgsmålet, som 

rådet vil følge op på i 2022. 

Nyt navn og logo 
I en henvendelse til formanden for Social- og Sundhedsudvalget 15. juni skrev rådet følgende: 

”Det er jo ikke ukendt, at Vallensbæk Ældreråd forveksles med Ældre Sagen i Vallensbæk. Det bety-

der, at der er usikkerhed blandt borgerne om, hvilke opgaver og aktiviteter henholdsvis det folke-

valgte råd – Vallensbæk Ældreråd – og den lokale afdeling af den landsdækkende medlemsorganisa-

tion – Ældre Sagen – varetager. Vallensbæk Ældreråd ønsker derfor at skifte navn til Vallensbæk Se-

niorråd.” 

Efter behandling i Social- og Sundhedsudvalget godkendte Kommunalbestyrelsen på sit møde den 8. sep-

tember navneændringen, som reelt trådte i kraft 1. oktober. Den er bl.a. omtalt i Vallensbæk NU. Navne-

ændringen har givet anledning til, at Seniorrådet har fået sit eget logo, som fremgår af forsiden på denne 

årsberetning. 

Indkøbsture 
Præcis som i 2020 blev rådets indkøbsture ramt af begrænsningerne som følge af Corona. Der er derfor i 

2021 kun gennemført en tur. Det var i november med et stærkt begrænset antal deltagere. Rådet har i øv-

rigt fastlagt, at der skal være mindst 15 borgere, der ønsker at deltage, for at en tur bliver gennemført.  

Repræsentation 
Vallensbæk Seniorråd er repræsenteret i en række råd og udvalg mv.: 

• Beboer- og pårørenderådet 
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• Pensionistudflugter 

• Kommunens aktivitetsudvalg 

• Pensionisternes julearrangement 

• Brugerbestyrelsen for Seniorhuset Korsagergård 

• Styregruppen for udbygningen af Pilehavehus, som har afsluttet sit arbejde i 2021 

• Styregruppen for den nye svømmehal 

• Arrangementer for: 

o Danske Ældreråd 

▪ Delegeretmøde 

▪ Formands-/næstformandsmøde 

▪ Besvarelse af diverse forespørgsler 

o Regionsældrerådet 

o Netværket Vestegnens Ældreråd 

Kontaktmøder 
Vallensbæk Seniorråd har ønsket at få en systematisk kontakt med de foreninger i kommunen, som hel el-

ler delvis henvender sig til gruppen af borgere, der er fyldt 60. 

I efteråret blev der derfor udsendt invitation til de foreninger, som kunne være interesseret, og efterføl-

gende blev der afholdt møde med de foreninger, der accepterede invitationen. Der var tilslutning til som 

udgangspunkt at mødes en gang i kvartalet. Seniorrådet er vært ved møderne og varetager sekretariats-

funktionen. Første møde finder sted i februar 2022. 

Synlighed 
Vallensbæk Seniorråd ønsker at være mere synlig. Det sker bl.a. gennem udfærdigelse af et logo, jf., oven-

for, genoptagelse af borgermøderne, indlæg i Vallensbæk NU og ved hjælp af pressemeddelelser. I forbin-

delse med FN’s ældredag 1. oktober, der havde ældre og digitalisering som emne, fik rådet et læserbrev 

optaget i en af lokalaviserne. Der blev gjort opmærksom på, at der er mere end 450 borgere i Vallensbæk 

Seniorråds befolkningsgruppe, der ikke er digitaliserede. 
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Medlemmernes kontaktoplysninger 
 

Formand 

Niels Erik Tulstrup 

Tel: 4373 3423 / 2320 9375 

Mail: aer.nielseriktulstrup@gmail.com 

Næstformand 

John Riisgaard 

Tel: 8161 9351 

Mail: aer.johnriisgaard@gmail.com 

Kasserer 

Lisa Rydendahl 

Tel: 2142 7577 

Mail: lisa.rydendahl@youmail.dk 

 

 

 

 

Medlem 

Leif Larsen 

Tel: 2147 0758 

Mail: aer.leifsvendlarsen@gmail.com 

Medlem 

Helle Glarø Mathiesen 

Tel: 2014 3242 

Mail: aer.hgma@gmail.com 

Medlem 

Birgit Rønne Seiersen 

Tel: 2947 0395 

Mail: aer.birgitseiersen@gmail.com 

Medlem 

Gert Ehrhorn 

Tel: 5049 6010 

Mail: aer.gertehrhorn@gmail.com 
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