
Seniorrådet i Gentofte Kommune 

 

Referat fra Seniorrådets møde den 18. marts 2015. 

Til stede: Connie Engelund Erichsen, Alf Wennevold, Sonja Minor Hansen, Ole Scharff-Haarbye, 

Susi Alsfelt Riise-Knudsen, Per Bjarvin, Mogens Nielsen, Mona Gøthler, Susanne Borch. 

 

Fra Social & Sundhed: Thomas Bille, Karl Bøtker (referent).  

Fra Kommunalbestyrelsen: Bente Frimodt-Møller, Anne Hjorth og Poul V. Jensen.   

 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde 

Alf Wennevold gjorde opmærksom på, at referatets dato skal rettes til 18. februar 2015. 

 

Ole Scharff-Haarbye oplyste som rettelse til referatets punkt 7, at Jægersborghave endnu ikke havde 

afholdt foredrag om demens, men at dette var planlagt til den 11. maj 2015.  

 

2. Meddelelser fra formanden.  

Connie Engelund Erichsen oplyste, at hun og Alf Wennevold havde holdt fællesmøde med Hans 

Rasmussen og Jacob Monies, Handicaprådet. Der var enighed om, at der fremover kun indkaldes til 

fællesmøder mellem Handicaprådet og Seniorrådet ved særskilt behov, da de fleste emner har været 

mere relevante for Tilgængelighedsforummet, hvor begge råd er repræsenteret.   

 

3. ”Hjælp til ældre cykelmyg” 

Connie Engelund Erichsens indlæg i Villabyerne var fremsendt med dagsordenen. 

 

Connie Engelund Erichsen orienterede om, at en borger i et læserbrev i Villabyerne den 17. februar 

2015 havde spurgt til ældre pensionisters adgang til at afprøve Gentofte Kommunes el-cykler. Hun 

havde samtidig anmodet Seniorrådet reagere, da hun havde fået oplyst fra kommunen, at disse el-

cykler ikke kunne benyttes af kommunens seniorer.  

 

Thomas Bille orienterede om, at el-cyklerne ikke kan benyttes af borgerne, da el-cyklerne alene er 

beregnet til rådhusets medarbejdere til tjenestebrug ved kørsel mellem forskellige lokationer i 

kommunen. Han orienterede endvidere om, at hjemmeplejens medarbejdere råder over såvel cykler 

som el-cykler til tjenestebrug.  Connie Engelund Erichsen orienterer borgeren om dette.  

 

4. Sygehusplan 2020 

Et udkast til Region Hovedstadens Sygehusplan 2020 var udsendt med dagsordenen, og fik 

eftersendt et fælles høringssvar 9 kommuner i planlægningsområde midt.  

 

Thomas Bille orienterede om, at planen redegør for Regionen Hovedstadens flytning af ydelser 

mellem regionens sygehuse. De 9 kommuner, der anvender Herlev og Gentofte Hospital – herunder 

Gentofte Kommune – har udarbejdet et udkast til høringssvar. Han spurgte, om Seniorrådet havde 

bemærkninger til høringssvaret m.v.  

 

Seniorrådet roste kommunernes udkast til fælles høringssvar, og kunne tilslutte sig udkastet uden 

bemærkninger eller tilføjelser.  
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5. Klage fra borger over Hyldegårdsvej 

Connie Engelund Erichsen orienterede om, at Seniorrådet har modtaget en klage over manglende 

fodgængergang på Hyldegårdsvej. Borgeren havde tidligere kontaktet Park og Vej om sagen, men 

havde ikke været tilfreds med behandlingen af hendes henvendelse.  

 

Thomas Bille oplyste, at han ville kontakte kommunens park- og vejchef om afgivelse af et 

skriftligt svar til borgeren fra Seniorrådet.  

 

Connie Engelund-Erichsen anmodede Morgens Nielsen og Susi Alsfelt Riise-Knudsen om at bringe 

henvendelsen op i Tilgængelighedsforummet.  

 

6. Input fra rådets medlemmer  
Mona Gøthler oplyste, at hun havde været til beboer/pårørenderådsmøde, hvor der blev drøftet 

udvidelse af mødefolder. Input hertil vil blive drøftet på næste møde.  

 

Sonja Minor Hansen oplyste, at den prøvesmagning af maden fra Madhuset og Din Private Kok, 

hun orienterede om på seneste møde, var blevet udsat.  

 

Susi Alsfelt Riise-Knudsen orienterede om, at Salem har foranstaltet rundkørsel i bus af pårørende 

til deres gamle hjem, hvilket har været en stor succes. Der har også været oplæsninger og drøftelser 

af eventyr og historier af H. C. Andersen, hvilket også har været et godt initiativ. Endelig har der 

været iværksat et initiativ, hvor beboerne får mulighed for at lave mad og komme og lugte til den 

m.v.  

 

Susanne Borch orienterede om, at Egebjerg har etableret en læseklub og udflugtsklub for at 

tiltrække flere pårørende.    

 

Thomas Bille henviste til, at Susanne Andersen på det seneste møde havde orienteret om 

fejlleverancer fra en madleverandør. Forvaltningen har været i meget tæt dialog med leverandøren, 

og problemerne med fejlleverancer er nu bragt på plads. Desuden får kommunen snarest kød leveret 

som hele stege igen, således at saft og mørhed øges. Ligeledes gennemgås saucerne for at sikre 

smagsoplevelsen.  

 

Bente Frimodt-Møller oplyste, at arkitektkonkurrencen for byggeprojektet på Bank Mikkelsens Vej 

nu er afgjort. Navnet på det vindende arkitekt vil blive offentliggjort efterfølgende. En udstilling om 

byggeprojektet vil blive åbnet i rådhushallen onsdag den 15. april kl. 16.00. Seniorrådet besluttede 

at sætte åbningen på dagsordenen til mødet denne dag.   

 

Mogens Nielsen orienterede om, at Tilgængelighedsforummet p.t. bl.a. drøfter Skovshoved Havn-

projektet. I dette projekt er det bl.a. indtænkt, at kørestolsbrugere kan komme fra kajkanten ned til 

bådene. Der er desuden indtænkt løsninger ved vandstandsstigning.  

 

Per Bjarvin oplyste, at der er et fint samarbejde i beboer/pårørenderådet på Brogårdshøj. Det samme 

gjaldt Nymosehave, herunder samarbejdet med den nye forstander.  

 

Per Bjarvin og Ole Scharff-Haarbye orienterede om, at de sammen med Handicaprådets formand 

Hans Rasmussen deltog i et møde med Kommuneservice den 4. marts 2015. På mødet orienterede 
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Kommuneservice om sin IT-service til bl.a. handicappede. Det blev oplyst på mødet, at 91 % af 

borgerne har tilmeldt sig Digital Post/NEM-post. Der er i en ny lov stillet krav om, at 80 % af 

borgerne skal tilmelde sig.  

 

Per Bjarvin og Ole Scharff-Haarbye orienterede desuden om at de havde deltaget i vælgermøde i 

Danske Ældreråd. Her blev Hanne Vedersø valgt som medlem, Ole Højer som stedfortræder og Per 

Camper som 2. stedfortræder.   

 

Ole Scharff-Haarbye orienterede om, at Kløckershave har iværksat rehabiliteringsprojekter, hvor 

beboerne kan få mulighed for at pudse sølvtøj og sko. Han orienterede desuden om, at beboerne på 

Jægersborghave om natten bliver generet af lys, der tænder og slukker automatisk, da der er en rude 

ved indgangen til hver bolig. Generne forsøges nu afbødet ved at opsætte klæde. På 

Jægersborgshaves udearealer er der nu etableret en petanquebane og krydderurtehave.  Der er 

desuden iværksat et rehabiliterimgsprojekt, hvor beboerne kan lægge vasket tøj sammen. Endelig 

har hver afdeling på Jægersborghave har fået en guitar, og der er opstillet træningsmaskiner 3 steder 

i disse plejeboliger.  

 

På baggrund af en sag om nødkald i en anden kommune spurgte Ole Scharff-Haabye til kriterierne 

for tildeling af nødkald. Det blev besluttet at ydelsesbeskrivelsen for nødkald sendes til 

medlemmerne sammen med mødereferatet.  

 

Ole Scharff-Haabye fandt antallet af tricktyverier bekymrende. Thomas Bille oplyste, at der har 

været dialog mellem kommunen og politiet herom. For så vidt angår hjemmeplejens brugere, 

orienteres disse løbende om, at de kun må lukke personer ind, der kan legitimere sig. Der var 

enighed i Seniorrådet om, at den enkelte borger bør udvise almindelig forsigtighed og tage 

forholdsregler, eksempelvis ved ikke at have for mange kontanter eller pin-kode på sig i det 

offentlige rum.  

 

Ole Scharff-Haarbye spurgte, om der kan konstateres et fald i udgifterne på ældreområdet, efter at 

antallet af ydede hjemmehjælpstimer er reduceret grundet færre brugere. Det besluttedes at der på 

næste møde oplyses om Indenrigsministeriets nøgletal for ældreudgifter.  

 

Connie Engelund-Erichsen oplyste, at der efter opsætning af overvågningskameraer på 

Holmegårdsparken er sket et fald i tyverier. For så vidt angik ombygningen af Holmegårdsparken, 

har plejeboligerne nu overtaget den sidste bygning.   

 

På baggrund af en konkret sag spurgte Connie Engelund-Erichsen, om kommunen havde drøftet 

sagsgange ved genoplivning med de praktiserende læger. Thomas Bille oplyste, at kommunen og de 

praktiserende læger har et Lægekontaktudvalg, hvor dette emne tidligere er blevet drøftet, men at 

kommunen gerne tager emnet op på ny, hvis den konkrete sag skønnes at give anledinger hertil.  

 

7. Eventuelt  
Sonja Minor Hansen spurgte, om der blev foretaget kontrol af, om alle borgere blev kontaktet hver 

gang, de skal have meddelelse om et eventuelt forebyggende hjemmebesøg. Thomas Bille oplyste at 

han ville undersøge dette.  
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Ole Scharff-Haarbye spurgte om kommunen havde planer i relation til renovering af Tranehaven. 

Thomas Bille oplyste, at kommunen er opmærksom på, at der på sigt vil være behov for renovering 

af Tranehaven på linje med øvrige bygninger.  

 

Connie Engelund Erichsen oplyste, at hun ønskede at trække sig fra formandsposten frem til 

årsskiftet grundet andre arbejdsopgaver. Hun havde orienteret næstformand Alf Wennevold om 

dette. Alf Wennevold tilkendegav, at han gerne ville varetage formandsposten i denne periode, og 

gerne således, at Connie Engelund varetager posten som næstformand. De spurgte rådet om der var 

andre der ønskede at varetage disse poster, eller at emnet blev sat på næste møde. Seniorrådets 

medlemmer tilsluttede sig, at Alf Wennevold varetager formandsposten, og Connie Engelund 

Erichsen næstformandsposten frem til årsskiftet.  

 

8. Næste møde 

Onsdag den 15. april 2015. Mødet holdes i udvalgsværelse 1.  

 


