
Seniorrådet i Gentofte Kommune 
 

Referat fra Seniorrådets møde den 17. august 2011. 
Til stede: Frederik Teisen, Per Bjarvin, Alf Wennevold, Sonja Minor Hansen, Lene Bay, Susi 
Alsfelt Riise-Knudsen, Connie Engelund- Erichsen. Afbud fra Steen Borup-Nielsen og Inge 
Tastum. 

Fra Social & Sundhed: Søren Bønløkke, Susanne Khalil (referent). 

Fra Kommunalbestyrelsen: Hans Toft, Kirsten Kierkegaard og Marianne Zangenberg. Afbud fra 
Thea Mikkelsen.   

 

1. Godkendelse af referat.  

Godkendt. 

 

2. Meddelelser fra formanden. 
Intet. 

 

3. Plejetestamente.  
Punktet udsat til næste møde den 14. september. 

 

4. Vedtægter for Danske Ældreråd.  
Rådets medlemmer havde ingen bemærkninger til vedtægter.    

 

5. Eventuelle rapporteringer. 
Sonja Minor Hansen oplyste, at der på møde i regionsældrerådet var blevet efterlyst en statistik over 
hvor mange høreapparater Gentofte Hospitals høreklinik har udleveret, men en sådan statistik ikke 
eksisterer, hvilket man undrede sig over i regionsældrerådet. 

Connie Engelund Erichsen uddelte skemaet ”Mit liv”. Skemaet udleveres til alle nye beboere når de 
flytter ind på Holmegårdsparken og er en guide til samtale om den kommende beboers liv.        

 

6. Orientering fra socialudvalget – herunder nyt fra Regionen.  

Hans Toft orienterede om regionsrådsmøde, hvor de lange ventetider på skadestuerne var på 
dagsordenen.  

Hans Toft orienterede om, at Kommunalbestyrelsen har afholdt budgetseminar om kommunens 
budget for 2012. Økonomien ser fornuftig ud og giver ikke anledning ti at fravige den linje der blev 
lagt i forbindelse med budgettet for indeværende år.  

Kirsten Kierkegaard orienterede om, at udbud på indkøb og tøjvask, der har været i høring hos 
Seniorrådet og Handicaprådet, blev vedtaget på socialudvalgets møde den 16. august.  



Kirsten Kierkegaard oplyste at der arbejdes intenst med velfærdsteknologi og det f.eks. nu er sådan 
at kommunens plejehjem anvender robotstøvsugere på fællesarealerne. Søren Bønløkke foreslog, at 
Seniorrådet blev informeret om status på velfærdsteknologi på næste møde. 

 

 

7. Næste møde. 
Mødet den 14. september ønskes afholdt på Kløckershave. Susanne Khalil undersøger om det kan 
lade sig gøre.   

 

8. Eventuelt. 
Sonja Minor Hansen orienterede om konkret personsag vedr. manglende hjemmehjælp efter 
hospitalsindlæggelse. 

Frederik Teisen sagde, at det er vigtigt at man ved henvendelse fra borgere med en klage, bedes 
notere hvad sagen drejer sig om og sørge for at videreformidle klagen til forvaltningen.   

Sonja Minor Hansen spurgte til hvordan det går med kørekurser. Søren Bønløkke svarede, at der 
indkaldes til et møde. 

Susi Alsfelt Riise- Knudsen oplyste, at der stadig ikke fjernes porcelæn, krukker og glasaffald i 
forbindelse med afhentning af storskrald fra gaderne. Marianne Zangenberg oplyste, at disse ting 
ikke indgår i affaldsordningen.   

Susi Alsfelt Riise-Knudsen efterlyste mere synlighed af seniorrådet. 

Seniorrådet drøftede stand til Ældredage. Ideer til ændringer drøftes på det kommende møde. 
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