
 

Seniorrådet i Gentofte Kommune 

 

Referat fra Seniorrådets ekstraordinære møde den 1. maj 2018 

Til stede: Alf Wennevold, Susi Alsfelt Riise-Knudsen, Ole Scharff-Haarbye, Susanne Borch, Mona 

Gøthler, Preben Bildtoft, Per Bjarvin og Else Ørsted. Afbud fra Inger Hee. 

Fra Social & Sundhed: Helene B. Rasmussen, Niels Henrik Balle, Susanne Andersen, Lone 

Jørgensen, Susanne Khalil (referent).   

 

Høring – udbud af mad til hjemmeboende og plejeboliger m.v. 

 

Helene B. Rasmussen orienterede om høring om udbud af mad til hjemmeboende og plejeboliger. 

Det udsendte materiale afspejler hvor langt forvaltningen er nået pt. Der kan derfor komme nogle få 

justeringer.  Der blev i april måned afholdt en innovationsworkshop med deltagelse af udbydere på 

det private marked, i et forsøg på at åbne op for at mindre leverandører kan få lyst til at byde ind på 

opgaven.  

 

Gentofte Kommune ønsker at tilbyde borgerne mad, der er indbydende, appetitvækkende og 

velsmagende samt af høj ernæringsmæssig og fødevarehygiejnisk kvalitet. 

 

Kommunen håber at flere leverandører byder på opgaven (evt. § 60 selskab – samarbejde med andre 

kommuner) ud fra de kriterier der er opstillet i udbudsmaterialet.      

 

Udbud af mad skal godkendes af kommunalbestyrelsen før sommerferien og de leverandører der vil 

byde på opgaven skal sende deres bud inden september måned. I oktober måned offentliggøres det 

hvem der bliver tildelt opgaven.  

 

Susi Alsfelt Riise-Knudsen mente at udbudsmaterialet var forældet, idet de ikke lever op til de 

gældende kostplaner? Niels Henrik Balle svarede, at man følger de generelle vejledninger på 

området, der er fra 2016 og udarbejdet af Sundhedsstyrelsen. Niels Henrik Balle tilføjede, at 

leverandøren bl.a. skal kunne levere proteinfattig mad, kosher mad m.m.  

 

Flere rådsmedlemmer nævnte at maden fra Det Danske Madhus (pt. eneste leverandør) er farveløs 

og kedelig. Mona Gøthler udtrykte skuffelse over udbudsmaterialet, der ikke er ambitiøst nok og 

blot en fortsættelse af det samme som man har nu. Nævnte, at maden er anderledes i Københavns 

Kommune, hvor man får ”grøn” mad. Mona Gøthler mente, at det måtte være muligt at indgå i et 

fællesskab med andre samarbejdspartnere om maden. 

 

Susanne Borch sagde, at maden fra den nuværende leverandør bærer præg af, at der ikke er 

konkurrence på området og spurte, om det ville være muligt at opbygge noget lokalt, hvortil Helene 

B. Rasmussen svarede, at kommunen ikke må opfordre nogle bestemte til at byde på opgaven og 

derfor var ideen med en workshop, et forsøg på at skabe en bredere interesse for at byde på maden. 

Helene B. Rasmussen tilføjede endvidere, at Gentofte Kommune i udbudsmaterialet lægger stor 

vægt på kvaliteten. Maden skal se godt ud, smage godt og leve op til de høje kvalitetskrav der stilles 

fra kommunens side.  
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Alf Wennevold spurgte om kommunen har rådgivere der har forstand på mad, hvortil Sophie Harms 

svarede, at man samarbejder med personer, der har forstand på mad. Susanne Andersen oplyste, at 

der foregår et samarbejde om ernæringsindsatsen med hospitalerne m.fl.  

 

Ole Scharff-Haarbye tilføjede, at mennesker er forskellige og nogle vil finde den leverede mad ok 

og andre at den er ringe.   

Mona Gøthler oplyste, at det gerne måtte være en lokal der bød på opgaven og nævnte, at Sankt 

Lukas har et stort køkken der vil kunne levere mad til hjemmeboende og plejeboliger, men den dyre 

del i driften af opgaven, er biler og ansatte til at levere maden.   

 

Flere spurgte hvor mange udbydere der kommer, hvortil Helene B. Rasmussen svarede, at det ved 

vi ikke, men at alle kan byde på opgaven hvis de lever op til de krav og betingelser som 

kravspecifikationen indeholder. Sluttelig spurgte Alf Wennevold, hvornår kravspecifikation 

forelægges Socialudvalget, hvortil Helene B. Rasmussen svarede at sagen forelægges den 22. maj 

og eventuelle høringssvar fra Seniorrådets medlemmer bedes mailet senest den 9. maj.  

 

     

   

 

 

 

    

    

  


