
 

 

Seniorrådet i Gentofte Kommune 

Referat fra Seniorrådets møde den 18. august 2021 

Til stede: Inger Hee, Alf Wennevold, Preben Bildtoft, Susi Alsfelt Riise-Knudsen, Else Ørsted, 

Susanne Borch, Mona Gøthler. Afbud fra Ole Scharff-Haarbye og Per Bjarvin. 

Fra Kommunalbestyrelsen: Afbud fra Per Bruhn, Bente Frimodt-Møller og Anne Hjorth. 

Fra Social & Sundhed: Helene B. Rasmussen, Tina Roikjær, Sophie Harms og Susanne Khalil 

(referent).  

 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde. 

Godkendt.  

 

 

2. Opgaveudvalget ”bibliotekernes videre udvikling som lokale kulturhuse” 

Kristoffer Kaack orienterede om opgaveudvalget ”bibliotekernes videre udvikling som lokale 

kulturhuse”. 

Formålet med opgaveudvalgets arbejde er at udarbejde et forslag til en ny samlet retning for 

bibliotekernes videre udvikling som kulturhuse. Forslaget skalt tage udgangspunkt i Gentofte 

Kommunes kulturpolitik ”Sammen om kulturen”, med visionen ”Kultur binder os sammen og er en 

del af hverdagen. Vores kulturliv udvikler fællesskaber og er præget af virkelyst, dannelse og 

mangfoldighed.” 

  

5 hovedopgaver: 

• Fokus på hvordan forskellige aldersgrupper møder deres hverdagsliv 

• Formulere hvad der kendetegner det gode kulturhus inden for rammerne af Gentofte 

bibliotekerne 

• Formulere udviklingsretningen for forholdet mellem hoved- og bydelsbiblioteker 

• Komme med ideer til aktiviteter 

• Komme med anbefalinger til, hvordan der samskabet bedst muligt med borgerne  

 

  

Inger Hee mente, at det er vigtigt at fastholde bibliotekarer, da det er faguddannet personale. Godt 

med læseklubber og foredrag. Bøgerne og litteratur er bibliotekernes hovedopgave.  

Preben Bildtoft spurgte, om bibliotekerne, i forbindelse med de udvidede åbningstider, har været 

udsat for hærgen. Kristoffer Kaack svarede, at der ham bekendt ikke har været problemer her. 

Susanne Borch tilføjede, at det er en meget vigtig opgave at give læseglæde videre. 

Alf Wennevold spurgte, hvornår opgaveudvalget var blevet udpeget. Kristoffer Kaack svarede, at 

det blev det i efteråret 2020. 

 

 

 

3. Danmarkskort. 
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Karl Bøtker orienterede om Danmarkskort 2020, herunder omgørelsesprocent i Ankestyrelsens 

afgørelse i klagesager efter lov om social service. På det sociale voksenområde har Ankestyrelsen 

behandlet 56 afgørelse i 2020 og heraf ændret/ophævet 6 afgørelser og hjemvist 17 afgørelser. 

Mange afgørelser i forhold til de tidligere år. Gentofte ligger stabilt og er nogenlunde det samme 

som sidste år.  

Mona Gøthler spurgte, om Gentofte Kommune er blevet bedre? Karl Bøtker svarede, at kommunen 

på børneområdet er lidt dårligere. Helene B. Rasmussen tilføjede, at antal af sager på det sociale 

voksenområde er normalt. Susanne Borch spurgte, om der er systematik i sagerne, hvilket Tina 

Roikjer Køtter svarede nej til. Der er ikke mange sager og der er ikke systematik i sagerne, men 

man holder naturligvis øje med det, så man kan tage ved lære af sagerne. Mona Gøthler spurgte, om 

det er blevet vanskeligere at klage, hvilket Helene B. Rasmussen svarede nej til. 

Inger Hee sagde sluttelig, at rådet tager notatet til efterretning.  

 

 

 

4. Orientering om seniorrådsvalget oktober 2021. 

Karl Bøtker oplyste, at brevene om valg til seniorrådet er afsendt. 

Valgbestyrelsen holdt møde den 17.august og her vurderede man, at der var modtaget 11 

opstillingsblanketter. Alle 11 blev godkendt. Der blev foretaget en lodtrækning om rækkefølgende 

på opstillingslisten. Karl Bøtker læste rækkefølgen op: 

Mogens Nielsen 

Alf Wennevold 

Steen Borup Nielsen 

Gitte Mikkelsen  

Mona Gøthler 

Susi Alsfelt Riise-Knudsen 

Ole Scharff Haarbye 

Preben Bildtoft 

Birgit Gothenborg 

Else Ørsted 

Susanne Borch 

Listen vil blive offentliggjort i Villabyerne onsdag den 25. august. Her vil der også være 

information om, hvordan man stemmer. 

Inger Hee spurgte, om der udarbejdes en pjece med billede og tekst, hvilket Karl Bøtker svarede ja 

til.  

Inger Hee takkede, for de mange hilsner i forbindelse med hendes beslutning om ikke at genopstille. 
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Mona Gøthler ønskede en ”postkasse/boks” til brug for aflevering af stemmeseddel i stand til 

rådhusdagene. Det blev aftalt, at Mona udarbejder mødeplan. 

Det blev aftalt, at Karl Bøtker tager kontakt til de 3 nye borgere der opstiller, så de kan inviteres til 

at deltage på rådhusdage.  

Rådet drøftede fremstilling af en mulepose, som kan uddeles på rådhusdagene. Mona Gøthler 

undersøger hvad det vil koste. 

 

 

5. Orientering om møde med social- og ældreministeren. 

Inger Hee oplyste, at Gentofte Kommune sammen med 4 andre kommuner er inviteret til et virtuelt 

møde med social- og ældreministeren om hvad puljepenge anvendes til. Hun deltager i mødet 

sammen med Bente Frimodt-Møller, Helene B. Rasmussen og Hanne Aastrup (projektleder).   

 

 

 

6. Temadag den 11. oktober om Genoplivning.  

Inger Hee oplyste, at temadag afvikles mandag den 11. oktober kl. 15.30. Temamødet afholdes i 

Ordrup sognegård. Læge Thomas Golen er oplægsholder foruden Sophie Harms.  

Man skal tilmelde sig arrangementet. Temamødet er affødt af ny lovgivning, der lægger op til -hvis 

der ikke er andet anført - så skal man genoplives ved dødsfald. Det giver en række dilemmaer. 

Temamødet starter med velkomst ved Inger Hee, der giver et kort indblik i, hvad Hospice er. 

Derefter vil Thomas Golen fortælle om lovgivningen. Sophie Harms giver et oplæg om ændringen. 

Største forbedring er, hvis beslutning er truffet på hospitalet, så fastholdes den beslutning. Svært at 

forstå, at man ikke selv kan bestemme, hvis man ikke fejler noget.  

Der er plads til 60 deltagere på temamødet, der annonceres i Villabyerne. 

 

7. Meddelelser fra medlemmerne, herunder status på medlemmers opgaver. 

Susi Alsfelt Riise-Knudsen oplyste, at hun har lavet en bog om relationerne mellem Thailand og 

Danmark i 400 år. Oplyste, at Salem er glade for puljepenge. Gudstjenester afholdes ude i det fri.  

Susanne Borch spurgte, hvordan man forholder sig til en person der bor på plejehjem, som ikke har 

familie der kan sørge for diverse indkøb. Sophie Harms svarede, at man forsøger med individuelle 

løsninger for personer der ikke har en værge eller familie.  

Alf Wennevold sagde, at man mente at Ældre Sagen måske kan hjælpe? Kræver dog at man er 

medlem.  

Mona Gøthler oplyste, at Lindely skal have ny forstander. Der er stor personaleudskiftning på 

stedet. Oplyste endvidere, at Adelaide også har personaleudfordringer.  

Påpegede problem med renovationsvogne der taber glasaffald på fortove og veje. Problematisk for 

kørestolsbrugere m.fl. 

Mona Gøthler oplyste, at det ikke er alle steder på rådhuset, at man får en kvitteringsmail hvis man 

sender en mail til kommunen. Til dette svarede Helene B. Rasmussen, at sagsbehandlingstider er 
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forskellige fra område til område, men at alle bør have en kvitteringsmail ved skriftlig henvendelse 

til kommunen.  

Preben Bildtoft spurgte om der er en bagatelgrænse for hvad beboerne får når man bor på 

plejehjem. Sophie Harms svarede, at der er forskellige servicepakker, linned, mad, personlig pleje, 

aktiviteter m.m. De fleste vælger alle pakkerne. Derudover kan der være behov for indkøb af gaver 

til børn og børnebørn hvilket de pårørende som regel sørger for. Rygere får hjælp til køb af 

cigaretter. Preben Bildtoft spurgte om det er obligatorisk at man skal tage pakken. Sophie Harms 

svarede, at det skal man ikke, men så skal man selv sørge for mad, indkøb m.m. Sophie Harms 

oplyste endvidere, at hvert sted bestiller til sit eget plejehjem, men det er det samme der er i pakken 

uanset hvor man bor.  

Inger Hee oplyste, at Rygård har klaret corona situationen fantastisk. Stabilitet på stedet. 

 

 

8. Næste møde – onsdag den 15. september 2021. 

 

9. Eventuelt. 

 

Mona Gøthler oplyste, at der er personalemangel på plejehjemmene. Sophie Harms svarede, at det 

har været særligt vanskeligt denne sommer at rekruttere til plejehjemmene, p.g.a. mange jobs i 

testcentre. 
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