
Seniorrådet i Gentofte Kommune 

Referat fra Seniorrådets møde den 14. december 2022 

Til stede: Susanne Borch, Alf Wennevold, Mona Gøthler, Gitte Anni Mikkelsen, Susi Alsfelt Riise-

Knudsen, Mogens Nielsen, Else Ørsted og Preben Bildtoft. 

Afbud fra Steen Borup-Nielsen. 

Fra Kommunalbestyrelsen: Anne Hjorth og Jesper Marcus. 

Afbud fra Katja S. Johansen. 

Fra Social & Sundhed: Helene B. Rasmussen og Sophie Harms. 

Afbud fra Tina Roikjer Køtter. 

1. Borgertilfredshedsundersøgelse på ældreområdet 2022 

Efter fremlæggelse af Borgertilfredshedsundersøgelsen på seniorrådets møde den 21. september 

2022 blev det besluttet at tage dagsordenspunktet op på ny for yderligere input. 

Preben Bildtoft oplevede, at undersøgelsen havde været et godt værktøj for plejehjemmene, og 

selvom måden, der arbejdes med, kan være forskellig fra sted til sted, var hans indtryk, at alle 

arbejdede seriøst med indholdet. Seniorrådets medlemmer var enige heri. 

Mogens Nielsen opfordrede til, at spørgsmål i fremtidige borgertilfredshedsundersøgelser stilles 

således, at eventuelle trends kan aflæses over tid. 

Else Ørsted og Mona Gøthler oplevede, at forstanderne var opmærksomme på de områder, hvor 

undersøgelsens resultater viste plads til udvikling. 

Susanne Borch konkluderede, at plejehjemmene havde arbejdet grundigt med undersøgelsen, og at 

de sandsynligvis også fremover ville have fokus herpå. Hun foreslog samtidig, at seniorrådet senere 

følger op på beboer- og pårørenderådenes møder. 

2. Seniorrådets medlemmer af beboer- og pårørenderåd på Lindely og Kløckershave 

Dagsordenpunktet udgår, da seniorrådets medlemmer fortsætter som hidtil. 

3. Planlægning af Seniorrådets møder på to plejehjem i første halvår af 2023 

Det besluttedes at besøge Jægersborghave den 15. marts 2023 og Brogårdshøj den 14. juni 2023. 

Helle Frederiksen tager kontakt til forstanderne. 

4. Regionsældreråd Nordøstgruppen / Regionsældreråd Hovedstaden 

Intet nyt til dette punkt. 

5. Meddelelser fra formanden og medlemmerne 

Alf Wennevold orienterede på forrige seniorrådsmøde om sin deltagelse i den anden workshop 

under opgaveudvalget ’Fremtidens velfærdsløsninger for ældre’, hvor emnet ’Livsfaser, helbred og 

forestillinger om aldring’ blev debatteret. Efterfølgende er mængden af bud på ’en fremtid vi tror 

på’ for ældre, civilsamfundet og kommunen samlet i et dokument og vedhæftes til orientering 

referatet som bilag. Jesper Marcus tilføjede, at det ikke indebærer, at opgaveudvalget skal realisere 

de mange forslag. 

Mogens Nielsen oplyste, at han havde deltaget i Rygårdcentrets julestue og roste plejehjemmet for 

arrangementet. 
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Preben Bildtoft oplyste, at Brogårdshøj udtrykte tilfredshed med ombygningen. 

Susi Alsfelt Riise-Knudsen oplyste, at på Salem var der spredt julestemning ved besøg af både 

Søværnets Tamburkorps, luciaoptog, pigekor mfl. 

Gitte Anni Mikkelsen og Mona Gøthler oplyste, at de havde haft møde med Pleje og Sundhed om 

Det Danske Madhus og nu ønskede at nedlægge kostgruppen, så fremtidige drøftelser tages i 

plenum i seniorrådet. Susanne Borch foreslog samtidig at ophæve seniorrådets forskellige 

arbejdsgrupper og fremover periodevis fokusere på specifikke temaer i stedet. Seniorrådet 

tilsluttede sig dette, og punktet sættes på dagsordenen ved seniorrådets møde i januar 2023. 

Mona Gøthler oplyste, at Lindelys viceforstander udnævnes til plejecentrets nye forstander, og at 

aktivitetslederen var blevet opsagt. På Adelaïde var julen godt i gang med luciaoptog, kirkekor mm. 

Mona Gøthler spurgte desuden til kommunens indstilling til virksomhedsoverdragelse af selvejende 

plejehjem. Helene B. Rasmussen svarede, at Gentofte Kommune har et godt samarbejde med de 

selvejende institutioner, men at der kan forekomme situationer, hvor det kan blive nødvendigt for at 

sikre fortsat drift. Nye driftsoverenskomster er netop indgået, og Helene B. Rasmussen samt Sophie 

Harms undersøger, om Mona kan få kopi heraf. 

Anne Hjorth orienterede om Ældre-, Social- og Sundhedsudvalgets prøvesmagning af Det Danske 

Madhus ved deres møde afholdt på Rygårdcentret i november 2022. Udvalget fik serveret samme 

retter, som var på menuen den specifikke uge, og hun fik et positivt indtryk af disse. Alf Wennevold 

tilføjede, at åbning af retternes indpakning kan volde problemer hos ældre i eget hjem. 

Jesper Marcus orienterede om opgaveudvalget ’Fremtidens velfærdsløsninger for ældre’, der nu var 

så langt i forløbet, at de brede diskussioner skal indsnævres. Tidspunkt for aflevering og kommende 

høring er endnu ikke fastlagt. 

Susanne Borch oplyste, at hun og Alf Wennevold deltager i Danske Ældreråds dialogmøde for 

formænd og næstformænd den 31. januar 2023, hvor emnet er ’Veje til indflydelse på fremtidens 

ældrepolitik’. 

Susanne nævnte desuden, at hun og Sophie Harms havde været til møde i beboer- og pårørenderådet 

på Egebjerg. Her blev manglen på frivillige berørt, og hun foreslog, at seniorrådet tog emnet op i 

2023. 

Sluttelig orienterede hun om, at Danske Ældreråds repræsentantskabsmøde finder sted den 3. maj 

2023 efterfulgt af ældrepolitisk konference den 4. maj 2023. Indkaldelse og program følger i foråret 

2023. 

Medlemsblad nr. 1 januar-juni 2023 fra Ældre Sagen Gentofte blev delt rundt. Heri oplyses, at 

medlemmernes årsmøde finder sted den 18. marts 2023 kl. 11.00 på rådhuset. 

6. Næste møde – onsdag den 18. januar 2023 

7. Eventuelt 

Intet at tilføje under dette punkt. 

Susanne Borch afsluttede mødet med at ønske alle en glædelig jul og et godt nytår. 

Bilag 

• Workshop den 14. november 2022 i opgaveudvalget ’Fremtidens velfærdsløsninger for ældre’ – 

Præsentation af idéer 
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