
Seniorrådet i Gentofte Kommune 

 

Referat fra Seniorrådets møde den 11. december 2013. 

Til stede: Frederik Teisen, Sonja Minor Hansen, Connie Engelund Erichsen, Alf Wennevold, Susi 

Alsfelt Riise-Knudsen, Lene Bay, Jette Sørensen, Steen Borup-Nielsen og Per Bjarvin.  

Fra Social & Sundhed: Thomas Bille, Helge Hansen, Susanne Khalil (referent). 

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

Marie Louise Andreassen.  

 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde. 

 Godkendt. 

  

2. Meddelelser fra formanden.  

Formanden gav en kort opsummering af seniorrådets arbejde gennem de sidste 4 år. Formanden 

takkede Kommunalbestyrelsen for godt samarbejde og sagde, at han havde været glad for 

formandsposten.    

 

3. Brev til Gentofte Hospital. 

Alf Vennewold orienterede om brev til Gentofte Hospital vedrørende nedlæggelse af Gentofte 

Hospitals brugerråd. Aftalt at Vibeke Appelt medbringer punktet på det kommende møde i 

Samordningsudvalget.  I udvalget sidder 1 repræsentant fra hver af de 9 kommuner i 

Planlægningsområde MIDT samt repræsentanter fra Herlev og Gentofte hospitaler, regionen og de 

praktiserende læger. Der afholdes 4 møder årligt. 

  

4. Årsrapport. 

Godkendt. Årsrapporten vil kunne læses på kommunens hjemmeside fra medio december.    

 

5. Eventuelle rapporteringer. 

Jette Sørensen orienterede om deltagelse i hendes sidste beboer/pårørenderådsmøde på 

Kløckershave.  På Kløckershave er der nu mulighed for at booke en hund, der kommer på besøg 

med frivillige. Connie Engelund Erichsen oplyste, at Trygfonden har en lignende ordning. 

Alf Vennewold orienterede om deltagelse i Gentofte Hospitals Brugerråds sidste møde. 

Lene Bay orienterede om deltagelse i hendes sidste beboer/pårørenderådsmøde på Egebjerg. 

Per Bjarvin orienterede om deltagelse i møde i ”Gladbo-udvalget” omkring IT i eget hjem. Der er 

ved at blive udarbejdet en vejledning der bl.a. indeholder oplysninger, om hvorledes man visiteres 

til ordningen. 

Der har været afholdt Senior-serf dag. Der var kun ganske få der mødte op, så det overvejes at 

droppe arrangementet. 
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Steen Borup Nielsen påpegede, at kommunen har ansvar for at hjælpe de borgere, der ikke har IT i 

eget hjem eller ikke kan finde ud af at åbne deres E-boks og læse deres post. Disse borgere kan få 

hjælp bl.a. i Borgerservice eller på kommunens biblioteker. 

Connie Engelund Erichsen oplyste, at hun er valgt til formand for kommunens nye Seniorråd. 

Connie Engelund Erichsen orienterede om deltagelse i møde i Kostrådet. Der holdes møde hvert 

halve år. Det har vist sig at være umuligt at finde en bruger fra KRAM og Din Private Kok til at 

være medlem af rådet. Der er kun modtaget ganske få klager over maden. Connie Engelund 

Erichsen orienterede om projekt ”Fremtidens gode og aktive ældreliv” hvor 400 borgere er udvalgt 

til at deltage i en spørgeskemaundersøgelse der har fokus på fremtidens gode og aktive ældre liv. 

Thomas Bille oplyste, at det er Institut for Fremtidsforskning der gennemfører undersøgelsen i 

samarbejde med Social & Sundhed og center for Sund Aldring. 

Per Bjarvin spurgte til Kridthusets beboere. Frederik Teisen svarede, at der på sidste møde var en 

lidt trykket stemning.  

Helge Hansen oplyste, at Egebjergs beboere flytter til Jægersborg Have. Kridthusets beboere bliver 

på Egebjerg. Pt. er der 2 plejehjem, 2 forstandere og 2 beboer/pårørenderåd hvilket ophører, når 

Egebjergs beboere flytter til Jægersborg Have. Connie Engelund Erichsen udbad sig en overordnet 

flytteplan for Egebjerg.   

     

6. Orientering fra socialudvalget – herunder nyt fra Regionen. Bilag: ”venteliste”. 

Kirsten Kierkegaard opsummerede arbejdet som formand for Socialudvalget gennem de sidste 16 

år, der har været fuld at glæde, spændende opgaver og gode resultater. Hun takkede for et 

konstruktivt samarbejde med seniorrådets medlemmer, hvor møderne har været præget af humor og 

en god atmosfære. 

Thomas Bille gav en orientering om evakueringen af Strandlund i forbindelse med stormen Bodil, 

der gav oversvømmelser på Strandlund.  

 

6. Eventuelt. 

Intet 

 

 


