
Seniorrådet i Gentofte Kommune 

 

Referat fra Seniorrådets møde den 8. februar 2017 

Til stede: Alf Wennevold, Mogens Nielsen, Susi Alsfelt Riise-Knudsen, Ole Scharff-Haarbye, 

Sonja Minor Hansen, Mona Gøthler, Per Bjarvin, Susanne Borch, Preben Bildtoft.   

Fra Social & Sundhed: Helene B. Rasmussen, Susanne Andersen, Lone Jørgensen, Sanne Høck 

Just, Susanne Khalil (referent).  

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

   

1. Omvisning ved forstander Anita Helles Hansen. 

Anita Helles Hansen forestod omvisning på Søndersøhave. 

 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde.  
Referatet blev godkendt med følgende rettelser: pkt. 6 – 5. afsnit, 1. linje rettes til: Susi Alsfelt 

Riise- Knudsen anførte, at rådet tidligere har drøftet at få egen hjemmeside. Pkt. 8 – 2. afsnit, 8. 

linje: Sonja Minor Hansen oplyste, at busskuret på Jægersborg Allé er flyttet.  

 

 

3. Meddelelser fra formanden. 

Alf Wennevold spurgte om der var nyt vedrørende madudbud, hvortil Helene Rasmussen svarede, 

at det er der ikke. Kommunen er stadig i tænkeboks, men så snart der forelægger en beslutning vil 

Seniorrådet blive orienteret.  

Alf Wennevold oplyste, at det er besluttet at flytte rådets temamøde til efteråret, da det giver mere 

mening, at afvikle temamødet, tæt på et kommende seniorrådsvalg. 

Alf Wennevold spurgte endvidere, om Gentofte Kommune søger om penge fra den pulje på 400 

mio. kr. som regeringen har afsat til genetablering af køkkener på plejehjemmene. Susanne 

Andersen svarede, at der formentlig vil blive ansøgt om penge til forbedring af køkkenerne på 

plejehjemsafdelingen på Nymosehave. Det er en del af beboernes fællesareal og er fuldt 

tilskudsberettiget. Man kan dog ikke være sikker på at få bevilget pengene. Hvis kommunen søger 

midler til udbygning eller renovering af produktionskøkkener, skal der være kommunal betaling af 

25 % af udgifterne til forbedringer.   

 

 

4. Høring om Idræts- og bevægelsespolitik.  
Sanne Høck Just orienterede om Gentofte Kommunes Idræts- og bevægelsespolitik, hvor der tages 

udgangspunkt i politikken for 2005- 2016. En evalueringsrapport udarbejdet af Idrættens 

Analyseinstitut viser, at den nuværende politik har løftet idrætten i Gentofte, og er kendetegnet ved 

et mangfoldigt udbud af aktiviteter og faciliteter samt ressourcestærke borgere og foreninger. 

Fremadrettet skal det høje niveau fastholdes og udvikles yderligere og idrætten skal højnes for 

udvalgte målgrupper.  

 

Vi vil:  

 Faciliteter og byrum - Gode rammer inviterer til bevægelse og fællesskab   

 Et mangfoldigt idrætsliv - Forskellige udfordringer – lige muligheder 

 Foreningsidræt - Stærke og kompetente idrætsforeninger i udvikling 
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 Talentudvikling og eliteidræt - Stærke miljøer skaber resultater på højeste niveau 

 Partnerskaber - Samarbejde skaber nye muligheder for bevægelse 

 

 

 

Sanne Høck Just efterlyste spørgsmål fra rådets medlemmer. Preben Bildtoft mente, at der burde 

være flere ressourcer og tilbud i forebyggelsesafdelingen.   

 

Der blev spurgt til om vi har det reelle billede af borgernes idrætsdeltagelse? Hvad med dem der har 

medlemskab af et fitness center/ forening, men som ikke benytter sig af tilbuddet? 

  

Der blev ytret ønske om at det tydeligt fremgår hvem der er afsender af politikken – hvad står ”vi ” 

for. 

 

Høringen blev taget til efterretning. Det blev aftalt at dias udsendes med referatet.    

 

 

5. Evaluering af Rådhusdage.  

Preben Bildtoft foreslog, at Seniorrådet – i forbindelse med afvikling af Rådhusdage i 

Rådhushallen, får taletid fra scenen. Forslaget bringes videre til Hans Toft.  

 

 

 

6. Danske Ældreråd/Regionsældreråd. 

Alf Wennevold oplyste, at der er 5 tilmeldte til Danske Ældreråds konference i Nyborg i april 

måned. Mogens Nielsen oplyste, at han også deltager, hvilket blev noteret. Susanne Khalil sørger 

for tilmelding. 

 

Sonja Minor Hansen, Mogens Nielsen, Susi Alsfelt Riise-Knudsen og Mona Gøthler deltager i 

Danske Ældreråds temamøde i Allerød, om tilsyn på plejehjemmene, den 27. februar. Deltagerne 

sørger selv for tilmelding.   

 

Alf Wennevold oplyste, at han selv og Sonja Minor Hansen deltager i Regionsældrerådsmødet den 

15. februar.  

 

 

7. Status opgaveudvalgene. 

Bente Frimodt-Møller oplyste at opgaveudvalget om ”Borgerrettet behandling” er i gang og den 1. 

marts vil der blive afholdt en workshop med det formål at få input til det videre arbejde i 

opgaveudvalget.  

 

 

8. Bordet rundt.  

Per Bjarvin spurgte, om rådets medlemmer haf gjort sig klart om de ønsker at opstille til det 

kommende seniorrådsvalg. Mogens Nielsen, Per Bjarvin og Mona Gøthler oplyste, at de 

genopstiller til valget. Sonja Minor Hansen oplyste, at hun ikke genopstiller. 

 



 3 

Susanne Andersen orienterede om ”klippekort-ordningen” som er en pulje penge der er afsat til 

aktiviteter i plejeboliger. Beboeren kan med ordningen få en halv times ekstra aktivitet. 

Ansøgningsfrist er marts måned.  

 

Mogens Nielsen orienterede om deltagelse i beboer/pårørenderådsmøde på Rygårdcentret hvor han 

– efter aftale med forstanderen - havde holdt foredrag om værdighed. Opfordrede de øvrige 

rådsmedlemmer til at gøre det samme.  

 

Ole Scharff-Haarbye orienterede om deltagelse i konference i rådhushallen, hvor balance-fliserne 

kunne afprøves. Ole Scharff-Haarbye foreslog at hvert plejehjem havde et sæt, hvortil Susanne 

Andersen oplyste, at der allerede er indkøbt de omtalte fliser som går på omgang. Dagcentrene har 

kørt et projekt med fliserne.  

 

Ole Scharff-Haarbye oplyste endvidere at Vangede Kirke afholder et arrangement den 8. marts. 

Arrangementet afvikles samtidigt med seniorrådets møde. Alf Wennevold svarede, at rådets møde 

må gå forud for andre arrangementer. Preben Bildtoft oplyste, at det er aftalt med Vangede Kirke, at 

medlemmer af seniorrådet der deltager i arrangementet kan gå kl. 14.30.  

 

Susi Alsfelt Riise-Knudsen orienterede om sin deltagelse i Alzheimerforeningens kursus om 

demens på Salem. Kurset var også for pårørende. Stedet afholder klassisk koncert 1 gang om 

måneden.  

 

Sonja Minor Hansen orienterede om kommende valg i nordøst ældrerådet. Sonja Minor Hansen 

foreslog at rådet afgiver sin stemme til Ole Høyer, hvilket blev vedtaget.  

 

Mona Gøthler spurgte om frivillige må give medicin, hvortil Susanne Andersen svarede, at medicin 

som udgangspunkt kun må gives af personalet.   

Hvem bestemmer hvis en beboer ikke passer ind på et sted? Susanne Andersen svarede, at da 

”boligen er en privat bolig og administreres efter almenboligloven kan man ikke flyttes hvis man 

ikke passer ind”. Hvis en beboer har en meget udadreagerende adfærd, må man forsøge at skærme 

denne og i en sådan situation ydes der en meget stor indsats, for at få beboeren til at falde til.  

 

Mona Gøthler orienterede om musikalsk arrangement på Lindely, hvor unge mennesker spillede 

musik (meget højt). Arrangementet var meget populært. 

 

9. Næste møde  

Næste møde afholdes onsdag den 8. marts 2017 på rådhuset.   

 

10. Eventuelt. 

Alf Wennevold oplyste, at hvis kadencen for besøg på plejehjem skal fortsætte, mangler der et 

besøgssted til april-mødet, så eventuelle forslag er velkomne.   

 

 


