
Seniorrådet i Gentofte Kommune 

 

Referat fra Seniorrådets møde den 23. oktober 2019 

Til stede: Inger Hee, Alf Wennevold, Preben Bildtoft, Susanne Borch, Susi Alsfelt Riise-Knudsen, 

Ole Scharff-Haarbye, Mona Gøthler, Per Bjarvin og Else Ørsted.   

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

(referent).  

Fra Kommunalbestyrelsen: Bente Frimodt-Møller, Anne Hjorth, Andreas Sebastian Weidinger.    

   

1.Velkomst til nyt medlem af rådet. 

Inger Hee bød velkommen til Andreas Sebastian Weidinger der indtræder i rådet i stedet for Louisa 

Schønnemann Bøttkjær.  

Andreas Sebastian Weidinger takkede for velkomsten og gav en kort præsentation af sig selv. Har 

gennem en årrække været selvstændig erhvervsdrivende. Arbejder nu for Dansk Byggeri. Han er 

næstformand i Ældre, social- og sundhedsudvalget og udpeget som KB-repræsentant til Seniorrådet.     

 

 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde. 

Godkendt. 

 

3. Orientering om kommunens budget v/Helle Wagner Gehlert. 

Helle Wagner Gehlert gav en orientering om kommunens budget. Power Point præsentation er 

udsendt til rådets 9 medlemmer. 

 

 

4. Status og drøftelser af nye områder og status på opgaveudvalg. 

Inger Hee gav en kort opdatering på de igangværende opgaveudvalg. Én times motion har afholdt 2 

møder. Der er til opgaveudvalget inviteret en række folk udefra, hvilket Anne Hjorth kunne 

bekræfte. Opgaveudvalget vil have fokus på børn, småbørnsfamilier samt seniorer.    

Inger Hee nævnte endvidere opgaveudvalget fremtidens transport hvor der har været afholdt en 

konference om emnet og der er forelagt et kommissorie.  

Opgaveudvalget Byens Hus arbejder lige nu med at finde ud af, hvordan man skal organisere sig. 

Der er nyt stormøde den 7. november kl. 17.00-20.00. Seniorrådet blev opfordret til at møde op. 

Inger Hee påpegede seniorrådets mulighed for at være med til at præge stedet og eventuelt indgå i et 

samarbejde med Frivilligcenter Gentofte, med henblik på at hjælpe svage ældre medborgere. Der 

blev spurgt til, hvem der er formand og næstformand for opgaveudvalget Byens Hus. Det blev 

oplyst, at Katja Johansen er formand og Ulrik Borch næstformand. Preben Bildtoft foreslog at der 

blev afholdt et møde i Byens Hus i begyndelsen af 2020. Enighed om dette. 

 

Sluttelig oplyste Inger Hee, at opgaveudvalget Vi skaber sammen lægger op til ny arbejdsform med 

mere dialog og nye måder at holde møder på. Hans Toft er formand for opgaveudvalget. Det blev 

aftalt at der vedlægges link til opgaveudvalget.  

https://gp.gentofte.dk/OmGentofteKommune/PolitiskeUdvalg/pp/Sider/opviskasam.aspx 

       

https://gp.gentofte.dk/OmGentofteKommune/PolitiskeUdvalg/pp/Sider/opviskasam.aspx
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Inger Hee foreslog at seniorrådet kan komme med forslag til emner der kunne egne sig til et 

opgaveudvalg, f.eks. kunne man kigge nærmere på samarbejdet mellem region, læger og 

kommuner. Til dette nævnte Alf Wennevold at hver kommune har 2 repræsentanter til at deltage i 

samordningsudvalget. Faktisk har regionen efterlyst borgere til at melde sig. De skal være 

repræsenteret fra 2020. Man skal dog have haft et sygdomsforløb for at kunne blive udpeget. 

Der blev spurgt til hvor det har været annonceret og det blev aftalt at Susanne Andersen undersøger 

dette nærmere.   

 

Susanne Borch spurgte, hvad der sker når et opgaveudvalg er afsluttet. Anne Hjorth oplyste, at 

opgaveudvalget præsentere dets anbefalinger for hvad der kan arbejdes videre med for 

Kommunalbestyrelsen. Til dette tilføjede Bente Frimodt-Møller, at nogle gange får man et 

idekatalog eller en anvisning omkring hvad og hvordan man kommer videre med arbejdet.  

Per Bjarvin brugte et værdigt ældreliv som et godt eksempel på at man har arbejdet videre med et 

emne og nævnte, at den pjece der er udarbejdet, bruges på plejehjemmene og andre steder.    

  

Det blev aftalt at seniorrådets anbefalinger til ”et værdigt ældreliv” drøftes på november-mødet. 

Notatet med anbefalinger blev omdelt.   

 

5. Status på temadagen den 28. oktober. 

Susi Alsfelt Riise-Knudsen oplyste, at alt er på plads til dagen og at ca. 25 borgere har tilmeldt sig 

til temadagen.  

 

6. Meddelelser fra medlemmerne. 

Preben Bildtoft orienterede om sin deltagelse i møde i Danske Ældreråd. Intet nyt fra mødet.  

 

Ole Scharff-Haarbye oplyste, at Rudersdal har forsikret alle der arbejder som frivillige og mente, at 

Gentofte Kommune bør gøre det samme. 

Susanne Andersen svarede, at hvis man udfører frivilligt arbejde i Gentofte Kommune er man 

forsikret.  

 

Mona Gøthler oplyste, at hun var bekendt med at borgere på Høyrups Allé ikke havde modtaget 

deres invitation til Rådhusdage med posten. Susanne Khalil oplyste, at borgeren selv skal rette 

henvendelse til Post Nord omkring problemet med manglende post. 

 

Mona Gøthler efterlyste evaluering af Rådhusdage. Konstaterede at der var mange gæster undtagen 

om fredagen. Inger Hee tilføjede at det var nogle gode dage der var vel tilrettelagt. 

     

Rådet drøftede håndtering af konkret henvendelse fra borger.  

 

Per Bjarvin orienterede om deltagelse i beboer/pårørenderådsmøde på Nymosehave. Her har man 

nedsat et ”aktivudvalg” der hjælper til med praktiske ting og sagde i den forbindelse, at han ville 

tjekke op på om alle var forsikrede. 

 

Til dette svarede Susanne Andersen, at de fleste borgere over 25 år har en ansvarsforsikring. 
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Susanne Borch orienterede om sin deltagelse i dialogmøde på Egebjerg.  Det var et godt møde. Der 

er endvidere installeret døgnrytmebelysning der har haft en positiv indvirkning på beboere med 

demens.  

 

Susi Alsfelt Riise-Knudsen orienterede om sin deltagelse i dialogmøde på Salem. Fint møde. 

 

Ole Scharff-Haarbye oplyste, at kort over kommunens busruter er forkert, idet der mangler en 

busrute. Kortet vil blive tilrettet. Bus kører ikke længere over Ordrup Torv, da for få har benyttet   

ruten. Oplyste endvidere, at man kan få tilsendt rutekort fra Movia. 

Ole Scharff-Haarbye orienterede om sin deltagelse i beboer/pårørenderådsmøde på Jægersborghave. 

Der er kommet ny formand samt nye beboere og pårørende i beboer/pårørenderådet. Det Danske 

madhus leverer den varme mad og personalet køber ind til de øvrige måltider direkte hos grossist. 

Ordningen fungere fint. Da budgettet er presset, er en række deltidsmedarbejdere gået op i tid, så 

stedet kan spare penge på vikarkontoen.   

Udbygningen af Jægersborghave forventes færdigt i 2021.  

 

Ole Scharff-Haarbye orienterede om sin deltagelse i beboer/pårørenderådsmøde på Kløckershave.  

Stedet har endvidere fået et kostråd.  

Ole Scharff-Haarbye sagde, at han oplevede at beboerne både på Jægersborghave og Kløckershave 

bliver svagere og svagere og vil gerne vide om andre oplever det samme. Til dette svarede Susanne 

Andersen at man ikke kan give et entydigt svar, men at borgerne generelt er mere syge med mere 

komplekse sygdomme. Lone Jørgensen tilføjede, at de fleste ældre lever længere med flere 

sygdomme end tidligere.  

 

Ole Scharff-Haarbye spurgte om han har stemmeret i beboer/pårørenderådet, hvilket der blev svaret 

nej til. Seniorrådsrepræsentanten har lytte- og taleret. 

 

Alf Wennevold orienterede om deltagelse i Danske Ældreråds møde, hvor der var et oplæg om 

sammenhængen mellem sygehus og kommune, herunder vanskeligheder med at samordne 

medicinhåndtering.  

 

Alf Wennevold spurgte til hvordan det går med vagtværn hvortil Andreas Weidinger svarede, at 

Kommunalbestyrelsen har vedtaget at arbejde videre med emnet og at borgmesteren har holdt møde 

med nogle ministre som ser positivt på forslaget.  

 

Inger Hee oplyste, at Det Danske Madhus og Café Heiss (placeret i Roskilde) er valgt som 

leverandør af madservice til hjemmeboende fra den 1. marts 2020. Implementeringen er igangsat.  

 

Orienterede endvidere om sin deltagelse i beboer/pårørenderådsmøde på Rygårdscentret. Godt 

møde! 

 

   

  

 

 

7. Forslag til mødeplan for 2020.  

Vedtaget. Enighed om at Salem og Byens Hus skal besøges primo 2020.  
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8. Næste møde – onsdag den 18. december 2019. Mødet holdes på rådhuset, udv. 1. Der holdes 

julefrokost umiddelbart efter mødets afslutning. 

 

9. Eventuelt. 

Intet   

 

 


