
 

Seniorrådet i Gentofte Kommune 

 

Referat fra Seniorrådets møde den 22. maj 2019 

Til stede: Inger Hee, Alf Wennevold, Per Bjarvin, Susi Alsfelt Riise-Knudsen, Ole Scharff-

Haarbye, Preben Bildtoft, Susanne Borch og Else Ørsted. Afbud fra Mona Gøthler.  

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

(referent).     

Fra Kommunalbestyrelsen: Hans Toft, Louisa Schønnemann Bøttkjær og Anne Hjorth. Afbud fra 

Bente Frimodt-Møller.     

 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde. 

Referat godkendt med enkelt rettelse, idet tekst står nævnt to gange under pkt. 6, afsnit 5.  

 

2. Høring – ”Gentofte –fri for tyveri” opgaveudvalget Tryghed for borgerne. 

Seniorrådet blev forelagt anbefalinger fra opgaveudvalget ’Tryghed for Borgerne’, som forelægges 

Kommunalbestyrelsen til godkendelse på møde den 27. maj 2019. Formand for opgaveudvalget, 

borgmester Hans Toft, præsenterede anbefalingerne for rådet. Repræsentanter for Seniorrådet var 

inviteret til at deltage i opgaveudvalgets 3. møde, hvor der blev givet opbakning til udvalgets 

foreløbige idéer og anbefalinger. Seniorrådet tilsluttede sig opgaveudvalgets endelige anbefalinger.  

 

 

3. Status og drøftelser af nye områder.  

Inger Hee oplyste, at arbejdsgruppen om temaet værdighed fortsætter deres arbejde. Alf Wennevold 

foreslog, at seniorrådet selv nedsætter et skyggeopgaveudvalg, i de tilfælde hvor rådet ikke bliver 

udpeget til opgaveudvalget, så man eventuelt kan bidrage med input til opgaveudvalget. 

Ole Scharff-Haarbye mente, at det kun blev aktuelt i forhold til de opgaveudvalg der var relevante 

for seniorrådet, hvilket alle var enige i. Inger Hee tilføjede, at selvom seniorrådet ikke blev udpeget 

til at deltage i et opgaveudvalg, blev man i de fleste tilfælde inviteret til at deltage i en workshop 

forud for opgaveudvalgets start og i den forbindelse var det en god ide at være lidt forberedt til 

workshoppen. 

 

Susi Alsfelt Riise-Knudsen foreslog, at rådets næste temamøde omhandler boligøkonomi, idet 

mange ældre har svært ved at optage lån i deres hus og derved kan komme i klemme økonomisk. 

Rådsmedlemmerne tilsluttede sig forslaget, og Susanne Borch foreslog, at man får Finans Danmark 

til at komme og orientere om bl.a. nedsparringslån m.m. Det blev aftalt, at temadagen afholdes i 

oktober måned, efter afholdelse af Rådhusdage der afvikles fra 8.-11.oktober.          

  

   

4. Status opgaveudvalg. 

Inger Hee oplyste, at opgaveudvalget ”Byens Hus”, er i gang. Louisa Schønnemann Bøttkjær 

tilføjede, at opgaveudvalget netop har afholdt indledende møde. 

 

Inger Hee orienterede om at for- og næstformanden deltager i workshoppen ”Vi skaber sammen” 

den 23. maj, hvor også repræsentanter fra kommunens handicapråd og integrationsråd er inviteret.      
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Louisa Schønnemann Bøttkjær oplyste, at opgaveudvalget ”Unges Sundhed og Trivsel” har fokus 

på unges alkohol- og rygevaner, men det kunne også være relevant at kigge på hele familiens 

livsstil. 

  

Gentofte Kommune har desværre har en kedelig rekord i forhold til unges brug af alkohol og 

rygning. Inger Hee tilføjede, at det kan være vanskeligt at tackle de unge, når man bl.a. møder dem i 

det offentlige rum, hvis de er påvirket af alkohol eller andet.  

  

Anne Hjorth orienterede om det kommende opgaveudvalg ”én times motion om dagen”. 

 

 

5. Danske Ældreråds repræsentantskabsmøde. 

Inger Hee orienterede om deltagelse i Danske Ældreråds repræsentantskabsmøde i Nyborg. 

Der deltog ca. 500 mennesker. En interessant dag med indlæg om ”etiske valg og ordentlighed i et 

moderne demokrati – sprog og omgangsformer”. Dagen var dog også præget af en formand, der var 

gået i utide og nyt formandsvalg. Ny formand blev Mogens Nielsen, der vil holde fast i den tidligere 

måde at arbejde på, herunder at have fokus på kommunernes seniorråd.  

 

Ole Scharff-Haarbye oplyste at 94 kommuner deltog og tilføjede, at kommunernes kontingent er 

uændret. Prisen er 50 øre pr. borger over 60 år.  

 

Der var i år ingen deltagelse af hverken minister eller presse. Formand for faglige seniorer i 

Danmark Ole Ibsen orienterede om den – på landsplan -generelt lave valgdeltagelse ved 

seniorrådsvalgene, der var en del højere hvis valget blev afholdt sammen med Kommunalvalget.  

Sluttelig blev det oplyst, at Høje- Tåstrup kommunes seniorråd har meldt sig ud af Danske Ældreråd 

p.g.a. beskåret budget i rådet.   

 

Ole Scharff-Haarbye oplyste endvidere, at der var fokus på borgerinddragelse og at Gentofte 

Kommune i den forbindelse blev nævnt, p.g.a. kommunens opgaveudvalg.  

   

Else Ørsted tilføjede, at samskabelse gik meget igen på dagene og nævnte i den forbindelse, at det 

kræver stor tålmodighed og tilvænning, hvis man sætter noget nyt i gang. Ensomhed var også i 

fokus.  

 

Oplyste sluttelig, at der i juni afholdes Seniorfestival på Marienlyst Højskole. 

  

6. Meddelelser fra medlemmerne. 

Susi Alsfelt Riise-Knudsen orienterede om afholdelse af trafikcafe for de 60 +årige den 8. maj. 

Arrangementet blev afholdt på hovedbiblioteket. 

Henning Kirk holdt et interessant indlæg om ”60 +”. Derudover deltog politiet, en kørelærer, en 

læge og optiker samt en fysioterapeut fra Tranehaven med forskellig information og tilbud til de 

fremmødte. 

Der var et fint fremmøde. Alf Wennevold orienterede om sin deltagelse i evalueringsmøde hvor der, 

på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse var udarbejdet en tilfredshedsundersøgelse. Blev 

omdelt på mødet. Alf Wennevold oplyste, at arrangementet muligvis vil blive afholdt igen på et 

senere tidspunkt.   
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Inger Hee oplyste at hun, sammen med repræsentanter fra øvrige seniorråd i nordøstgruppen var 

inviteret til at deltage i et møde i Gladsaxe Seniorråd om ”Den sidste tid”. Godt indlæg med 

deltagelse af sygeplejerske og præst hvor der var en god snak om livets afslutning. Emnet kunne 

evt. bruges til et kommende temamøde arrangeret af Gentoftes Seniorråd. Susanne Borch tilføjede, 

at det er vigtigt, at det hele ikke kun handler om den tunge del ved livets afslutning.  

 

Inger Hee orienterede om boligmødet der blev afholdt den 15. maj. Der var ikke stor deltagelse, 

men interessen for seniorbofællesskaber er der, så nogle af de fremmødte vil arbejde videre med 

emnet. 

 

Susanne Andersen orienterede om frivilligcentrets pjece ”find gnisten sammen med andre” som er 

et nyt tilbud til borgere der er fyldt 65 år om at deltage, sammen med andre, i en netværksgruppe, 

hver anden uge, hvor der er fokus på en række emner som er relevante for deltagerne.    

 

Else Ørsted orienterede om deltagelse i beboer/pårørenderådsmøde på Ordruplund, som pt. er 

præget af ombygningen. Nævnte, at stedet har problemer med fortovet foran Ordruplund, idet flere 

fliser ligger meget ujævnt, med fare for, at nogle falder.   

 

Ole Scharff-Haarbye spurgte om der er afklaring på fællesforsikring for de frivillige på 

plejehjemmene. En del unge fra HF er f.eks. frivillige på Kløckershave. Susanne Andersen svarede, 

at det undersøges.  

 

Ole Scharff-Haarbye spurgte om plejehjemmene må tage imod donationer fra private og om det kan 

gøres skattefrit. Til dette svarede Susanne Borch, at man kan sagtens kan lave en støtteforening 

hvor der udarbejdes vedtægter og nedsættes en bestyrelse. Tilføjede endvidere at der er muligheder 

til stede for at det kan gøres skattefrit men det er meget kompliceret.  

 

Ole Scharff-Haarbye spurgte, om der, i forhold til befolkningsprognosen, er taget højde for nok 

plejeboliger, hvortil Anne Hjorth svarede, at man følger udviklingen nøje og i øvrigt har besluttet at 

bygge flere boliger. Det er en general udvikling på landsplan, at der kommer flere og flere ældre de 

kommende mange år. Lone Jørgensen supplerede med at sige, at man kigger på et samlet billede, og 

at der er stort fokus på området.  

Ole Scharff-Haarbye orienterede sluttelig om Kløckershaves maj fest.  

Alf Wennevold orienterede om deltagelse i beboer/pårørenderådsmøde på Holmegårdsparken.  

   

  

7. Næste møde – 19. juni. Mødet holdes på rådhuset. 
 

 

8. Eventuelt.  
Intet. 


