
Seniorrådet i Gentofte Kommune 
 

Referat fra Seniorrådets møde den 15. december 2010, Gentofte Rådhus. 
Til stede: Frederik Teisen, Per Bjarvin, Alf Wennevold, Susi Alsfelt Riise-Knudsen, Sonja Minor 
Hansen, Steen Borup-Nielsen, Connie Engelund Erichsen. Afbud fra Lene Bay og Inge Tastum.  

Fra Social & Sundhed: Søren Bønløkke, Helge Hansen, Susanne Khalil (referent). 

Fra Kommunalbestyrelsen: Kirsten Kierkegaard, Marianne Zangenberg. Afbud fra Hans Toft og 
Thea Mikkelsen.  

 

1. Godkendelse af referat fra mødet 17. november 2010.  
Referatet blev godkendt.   

 

2. Meddelelser fra formanden.   

Frederik Teisen orienterede om en klage fra borger der var blevet sendt hjem i taxa fra et af 
kommunens dagcentre hvilket borgeren var stærkt utilfreds med. Helge Hansen svarede, at det var 
korrekt at en borger var blevet sendt hjem, idet borgeren havde skabt en meget dårlig stemning på 
dagcentret. Borgeren har efterfølgende været indkaldt til et møde med forvaltningen. Mødet gik fint. 

   

3. Vedtægt for beboer-pårørenderåd i plejeboliger.   
Søren Bønløkke orienterede om udkast til vedtægter for beboer-pårørenderåd i plejeboliger. Det kan 
være vanskeligt at få bemandet beboer-pårørenderådene og finde relevante emner til møderne. Via 
ændret lovgivning er det gjort frivilligt for kommunerne om de ønsker at bevare beboer-
pårørenderåd. Forvaltningen indstiller at beboer-pårørenderådene bibeholdes og har udarbejdet 
forslag til en ny standardvedtægt, som skal godkendes af Kommunalbestyrelsen.  

Der lægges bl.a. op til, at når der skal afholdes valg til beboer-pårørenderåd, skal det fremover ske 
inden for årets 3 første måneder. Der blev spurgt til hvorfor det netop skal være årets 3 første 
måneder, hvortil Søren Bønløkke svarede, at det hænger sammen med at det skal følge seniorrådet 
der er valgt med virkning fra den 1. januar. Steen Borup-Nielsen havde enkelte tilføjelser/rettelser 
til udkast til vedtægterne for beboer-pårørenderåd som blev taget til følge. 

     

4. Orientering om fremtidig udsendelse af tilsynsrapporter. 
Søren Bønløkke foreslog, at seniorrådet fremover vil blive adviseret via mail når der kommer nye 
tilsynsrapporter, som alle publiceres på kommunens hjemmeside. Seniorrådet tilsluttede sig dette. 
    
 
5. Eventuelle rapporteringer.   
Steen Borup-Nielsen orienterede om deltagelse i beboer/pårørenderådsmøde på Rygårdcentret. Her 
er det gået fint med at få overflyttet beboere fra Egebjerg til de nye boliger på Rygårdcentret. 
Overflytning sker p.g.a. ombygning af Egebjerg.  



Connie Engelund Erichsen orienterede om ombygning af Holmegårdsparken hvor 
detailplanlægningen er gået i gang.  

Alf Wennevold orienterede om deltagelse i beboer/pårørenderådsmøde på Holmegårdsparken. Der 
er stor tilfredshed hos beboerne. Alf Wennevold orienterede om deltagelse i brugerrådsmøde på 
Gentofte Hospital. Her var emnet hovedsageligt besparelser. 

Per Bjarvin orienterede om deltagelse i beboer-pårørenderådsmøde på Brogårdshøj hvor der er stor 
tilfredshed hos beboerne. Der er et stort aktivitetsniveau i centret. Per Bjarvin har tidligere omtalt en 
ringe tilgængelighed til Brogårdshøj. Tjørnestien der er sidevej til Brogårdshøj er en privat 
fællesvej, hvilket skaber problemer for tilgængeligheden til Brogårdshøj. Marianne Zangenberg 
oplyste, at for ca. 2 år siden blev alle privatejede villaveje tilbudt at blive overtaget af kommunen, 
men flere steder takkede man nej tak til dette tilbud. Steen Borup-Nielsen foreslog at 
Tilgængelighedsforum blev anmodet om at kigge på sagen, for at se om problemet kan løses via 
denne kanal. Frederik Teisen oplyste, at seniorrådet har havde en god kontakt til Park- og Vej og 
foreslog at det måske var en mulighed at lade dem se på problemet. 

Sussi Alsfelt Riise-Knudsen orienterede om deltagelse i beboer/pårørenderådsmøde på Adelaide. 
Der er kommet 3 nye i beboer/pårørenderådet.  

Sonja Minor Hansen orienterede om deltagelse i beboer/pårørenderådsmøde på Søndersøhave og 
Ordruplund. På Ordruplund blev der afholdt et kursus om demens og et møde der handlede om 
døden, hvor en medarbejder fra Sankt Lukas fortalte om emnet. Desuden har Sonja Minor Hansen 
deltaget i møde i Danske Ældreråd, Regionsældrerådet i Hillerød, nordøst ældrerådsmøde i 
Skodsborg og halvårligt møde i Sundhed for Seniorer.   

 

     

6. Orientering fra Socialudvalget – herunder nyt fra Regionen. 
Moderniseringsplan II for kommunens plejeboliger er næsten beslutningsmæssigt på plads, idet der 
udelukkende mangler endelige politiske beslutninger vedrørende plejeboliger på Jægersborg 
Kaserne.  Holmegårdsparkens skema A er på plads og vedtaget. Adelaide har fremlagt et færdigt 
byggeregnskab der viser at det er blevet en anelse billigere end først beregnet. Lindely på Sankt 
Lukas Stiftelsen udbygges med 29 plejeboliger i tilslutning til det eksisterende byggeri. 
Sundhedsaftalen mellem Region Hovedstaden og Gentofte Kommune for perioden 2011-14 er 
endeligt vedtaget. Søren Bønløkke foreslog, at punktet uddybes på førstkommende seniorrådsmøde.      

 

7. Næste møde.  

Onsdag den 19. januar 2011 kl. 10-12. Mødet holdes på Holmegårdsparken.  

 

8. Eventuelt. 
 Intet.  

 2


