
Seniorrådet i Gentofte Kommune 

Referat fra Seniorrådets møde den 15. juni 2022 

Til stede: Susanne Borch, Alf Wennevold, Else Ørsted, Gitte Anni Mikkelsen, Mona Gøthler, 

Preben Bildtoft, Susi Alsfelt Riise-Knudsen og Mogens Nielsen. 

Afbud fra Steen Borup-Nielsen. 

Fra Kommunalbestyrelsen: Katja S. Johansen (deltog pkt. 3-8), Jesper Marcus (deltog pkt. 3-8) 

og Anne Hjorth (deltog pkt. 3-8). 

Fra Social & Sundhed: Tina Roikjer Køtter, Sophie Harms, Helene B. Rasmussen (deltog pkt. 1- 

2) og Helle Frederiksen (referent).  

1. Høring af Klimaplan 2050 

Camilla Lønborg-Jensen orienterede om Klimaplan 2050, der med konkrete mål og tiltag indenfor 

fem temaer viser Gentofte Kommunes ønske om at nå 90% reduktion af CO2-udledningen i 2030 

samt klimaneutralitet senest i 2050. Camilla Lønborg-Jensens præsentation er vedhæftet som fil. 

Mona Gøthler spurgte til opstilling af ladestandere ved privat bolig. Hertil svarede Camilla 

Lønborg-Jensen, at kommunen gerne understøtter borgernes valg af elbiler og stiller vejareal til 

rådighed for private ladeoperatører, men at kommunen ikke yder tilskud til etablering på privat 

matrikel. 

Gitte Anni Mikkelsen oplevede, at antallet af ladestandere ved etageejendomme er få og spurgte, 

om ejer-/andelsforeninger kan samarbejde med kommunen om større tilgængelighed på det 

offentlige vejareal. Camilla Lønborg-Jensen svarede, at foreningerne selv har mulighed for at 

etablere ladestandere på deres udeområder, såfremt lokalplanen ikke begrænser muligheden herfor. 

Preben Bildtoft spurgte til kommunens tidsplan for adskillelse af regn- og spildevand, samt hvilke 

borgere, der berøres først. Camilla Lønborg-Jensen svarede, at en overordnet plan opland for opland 

ligger klar, og at den enkelte grundejer vil få besked fem år forinden. På Preben Bildtofts 

efterfølgende spørgsmål omkring udgifter til separeringen svarede Camilla Lønborg-Jensen, at 

grundejeren selv betaler for løsningen. 

Alf Wennevold spurgte, om tiltag som el-løbehjul kan genovervejes, når det klimavenlige 

transportmiddel samtidig kan forvolde skade på andre personer, især ældre borgere. Camilla 

Lønborg-Jensen svarede, at dette er en balancegang. 

Preben Bildtoft spurgte til klimaforandringerne, og hvordan de tiltagende hedebølger påvirker 

seniorer. Camilla Lønborg-Jensen svarede, at der foreligger en sundhedsberedskabsplan for, 

hvordan sundhedspersonalet skal forholde sig. Sophie Harms supplerede, at de fleste sårbare er i 

kontakt med sundhedspersonale, og at Sundhedsstyrelsen tillige gennemfører kampagner og 

udsender information i nødvendigt omfang. 

Mogens Nielsen savnede fokus på solcelletag, og Camilla Lønborg-Jensen bekræftede, at der vil 

blive formidlet mere herom. 
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Susanne Borch ønskede at sikre, at den store fokus på grøn omstilling ikke tog ressourcer fra 

plejepersonalets tid med den enkelte plejehjemsbeboer. Camilla Lønborg-Jensen svarede, at når de 

nye indsatser er velimplementeret, opleves det som rutiner i hverdagen. 

Else Ørsted spurgte, om input til klimaplanen også kunne afgives på anden vis. Camilla Lønborg-

Jensen svarede, at høringsperioden løber til den 26. juni 2022, og at det indtil da var muligt via 

gentofte.dk.  

Susanne Borch takkede afslutningsvis Camilla Lønborg-Jensen for høringen. 

2. Besøg af Marianne Scheele, næstformand i Ældre Sagen 

Susanne Borch bød velkommen til Marianne Scheele, tidligere journalist, der på opfordring af Else 

Ørsted var inviteret til at tale om klar kommunikation og synlighed.  

Med udgangspunkt i en gruppeopgave drøftede rådet, hvordan deres budskaber bedre fænger 

målgruppen. Marianne Scheele kom med forslag til synlighed overfor borgerne, blandt andet ved 

aktiv deltagelse på Gentofte Mødes, en infofolder, direkte pressekontakt samt åbent hus på rådhuset, 

hvor borgere flere gange årligt kunne mødes med medlemmer af Seniorrådet. 

Herefter takkede Susanne Borch Marianne Scheele for besøget samt de gode input og foreslog, at 

drøftelserne fortsætter i synlighedsgruppen. 

3. Seniorrådets arbejdsform 

På opfordring af Mona Gøthler genbehandles dokumentet ’Opsamling på proces om arbejdsformen 

i Seniorrådet’. Mona foreslog dog at udskyde punktet til et senere seniorrådsmøde, hvor der sættes 

god tid af. Susanne Borch var enig heri og tilføjede, at Ida Juhler fra Stab og Udvikling gerne 

faciliterer mødet på ny. Der var enighed om, at dokumentet fra 2019 var fyldestgørende, og at 

yderligere oplæg til det fremtidige møde ikke var nødvendigt. 

4. Gentofte Mødes ’22 

Mona Gøthler og Preben Bildtoft er i kontakt med tovholder Mette Svendsen Helmer og mødes i 

starten af august måned. Susanne Borch tilbød at deltage, såfremt der blev afbud fra de to. Emnet er 

fastlagt, mens detailplanen skal på plads. Katja S. Johansen, Jesper Marcus og Anne Hjorth deltager 

selv ved opgaveudvalget Fremtidens velfærdsløsninger for ældre, og Katja fik indtryk af, at 

interessen for ’folkemødet’ var stor, og det derfor var vigtigt at få bekræftet, at der var sat plads af. 

Det aftaltes, at Helle Frederiksen kontakter Mette Svendsen Helmer for bekræftelse af Seniorrådets 

deltagelse. 

5. Regionsældreråd Nordøstgruppen / Regionsældreråd Hovedstaden 

Alf Wennevold oplyste, at Regionsældrerådet havde fået ny hjemmeside regionsaeldreraadh.dk. 

6. Meddelelser fra formanden og medlemmerne, herunder status på medlemmers opgaver 

Susanne Borch oplyste, at Gitte Larsen Dalskov (Gentofte – Fri for tyveri) har anmodet om input 

fra Seniorrådet omkring formidling og forebyggelse af bedrageri overfor ældre borgere, og hun 

inviteres derfor med på et af de næste seniorrådsmøder. 

Herefter mindede Susanne Borch om den udsendte invitation til workshop den 21. og 22. juni 2022, 

hvor Gentofte Kommune i samarbejde med forsker Lis Puggaard i 2021-2022 har undersøgt, hvad 

der kendetegner robuste seniorer, og hvordan den viden kan bruges til igangsættelse af nye 
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aktiviteter for seniorer og ældre. Seniorrådet havde ikke mulighed for at deltage, hvorfor det 

foresloges, at Lis Puggaard inviteres i forbindelse med et temamøde. 

Susanne Borch orienterede desuden om, at Rådhusdagene 2022 afholdes i uge 40, og det aftaltes, at 

Mona Gøthler og Helle Frederiksen koordinerer Seniorrådets deltagelse. 

Yderligere oplyste Susanne Borch, at fotografering af Seniorrådet er aftalt i tilknytning til mødet 

den 17. august 2022. 

På seniorrådsmødet den 18. maj 2022 drøftedes muligheden for fællesmøder med Handicaprådet. 

Susanne Borch orienterede om, at for- og næstformænd for de to råd efterfølgende havde diskuteret 

denne mulighed, at de er positivt indstillet, men umiddelbart vurderede, at få punkter var identiske, 

og at disse blev behandlet i Tilgængelighedsforummet. Derudover mente de, at målgrupperne afveg 

fra hinanden, da Seniorrådet er målrettet +60 borgere, hvor Handicaprådet repræsenterer alle 

aldersgrupper. Katja S. Johansen takkede for, at de to råd havde behandlet emnet og gav udtryk for, 

at kommunalbestyrelsens orientering oftest også er enslydende ved møderne. Mona Gøthler 

foreslog, at det løbende besluttes, om et fællesmøde kan være aktuelt, og der var enighed om, at 

dette kunne være i forbindelse med et temamøde. Samtidig kunne videre drøftelser indgå i 

faciliteringen af Seniorrådets arbejdsform.  

Preben Bildtoft oplyste, at han havde deltaget i et udbytterigt møde med kommunen på Brogårdshøj 

og deltager på samme vis den 28. juni på Nymosehave. Desuden oplyste han, at trafikgruppen har 

aftalt møde med trafikmedarbejder fra Park og Vej og forinden har modtaget nyttigt materiale. 

Mogens Nielsen oplyste, at han ved ombygning af Rygårdcentret er blevet del af følgegruppen, og 

dermed bedre kan fornemme, hvordan borgerne oplever genhusningen. 

Katja S. Johansen oplyste, at hun havde deltaget i andet møde af opgaveudvalget Fremtidens 

velfærdsløsninger for ældre, hvor der blandt andet blev vist videoindslag med pårørende, og spurgte 

i den forbindelse om Seniorrådet kendte til pårørendeklubben.dk. Udover de allerede fastsatte 

møder planlægges workshop mm. Hun oplyste desuden, at Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget 

havde afholdt deres andet møde, hvor 4-årige mål blev fastlagt, herunder sikring af flere stabile og 

kompetente medarbejder. 

Tina Roikjer Køtter oplyste, at Pleje og Sundhed havde igangsat en borgertilfredshedsundersøgelse, 

hvor både borgere i plejeboliger og eget hjem samt pårørende interviewes. Resultaterne forventes 

tilgængelige slut august. 

Sophie Harms oplyste, at Gentofte Plejeboliger havde afholdt ’Hvad er vigtigt for dig?-dagen’, hvor 

medarbejderne stillede de godt 900 beboere i de 11 plejeboliger og borgerne i de to dagcentre dette 

spørgsmål. Hermed mødes den enkelte som et helt menneske og ikke som en med en sygdom eller 

et handicap. 

Susi Alsfelt Riise-Knudsen oplyste, at kommunens Tilgængelighedsforum havde en god og 

berigende rundtur den 14. juni 2022. Desuden oplyste hun, at Salem havde afholdt en succesfuld  

udflugt, og at flere arrangementer var i støbeskeen. 

Mona Gøthler oplyste, at ny for- og næstformand er udnævnt til beboer/pårørenderådet på Adelaide, 

begge er beboere. Hun oplyste desuden, at Lindely besøges den 20. juni, hvor hun forventer at få et 

indtryk af beboer-/pårørenderådets arbejdsform. Desuden henstillede Mona Gøthler til, at Ældre-, 

Social- og Sundhedsudvalget tog flekstrafik-problematikken op på ny. 
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Gitte Anni Mikkelsen omdelte dokument med sine oplevelser på Tranehaven i perioden 11. marts til 

25. maj 2022. Det besluttedes at tage punktet op på førstkommende seniorrådsmøde, og at hendes 

input kan indgå i kostgruppen. Efter besøg på Kløckershave spurgte hun desuden til reglerne for 

afbestilling af forplejning, hvortil Sophie Harms svarede, at dette skal ske senest fire dage inden 

(dog ej ved sygdom), hvilket er i tråd med det kommunale serviceniveau. 

Alf Wennevold oplyste, at han havde deltaget i beboer-/pårørendemøde på Holmegårdsparken, hvor 

ny formand er valgt blandt de pårørende. Ledelsen havde udtrykt ønske om besøg af borgmesteren, 

og næste mulighed herfor var den 6. oktober. Sophie Harms tilføjede, at Covid-19 havde gjort det 

svært at planlægge besøg. Slutteligt oplevede han, at plejehjemmet stadig havde succes med 

fastholdelse af personalet. 

7. Næste møde – onsdag den 17. august 2022 

8. Eventuelt 

Else Ørsted fulgte op på tidligere drøftelser om en Seniorråds-folder, hvortil Susanne Borch 

foreslog, at synlighedsgruppen arbejder videre med idéen. 

Afslutningsvis ønskede Susanne Borch alle en god sommer. 


	Seniorrådet i Gentofte Kommune
	Referat fra Seniorrådets møde den 15. juni 2022

