
Seniorrådet i Gentofte Kommune 
 
Referat fra Seniorrådets møde den 16. september 2015. 
Til stede: Alf Wennevold, Connie Engelund Erichsen, Sonja Minor Hansen, Ole Scharff-Haarbye, 
Susi Alsfelt Riise-Knudsen, Mogens Nielsen og Per Bjarvin. Afbud fra Susanne Borch og Mona 
Gøthler. 

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

Fra Kommunalbestyrelsen: Poul V. Jensen. Bente Frimodt-Møller deltog fra pkt. 6. Afbud fra 
Anne Hjorth. 

   

1. Omvisning på Holmegårdsparken. 
Connie Engelund Erichsen foretog omvisning på det nybyggede Holmegårdsparken og fremviste en 
af de nye plejeboliger. Pt. mangler nu kun ude arealerne at blive færdiggjort. De vil byde på et åbent 
rekreativt område til glæde for beboerne og borgerne.   
 
2. Præsentation af Lone Jørgensen – ny chef for Pleje & Sundhed.  
Alf Wennevold bød den nye chef for Pleje & Sundhed – Lone Jørgensen - velkommen. Lone 
Jørgensen gav en kort præsentation af sig selv, bl.a. om sin ansættelse i KL, Københavns Kommune 
m.fl. 
   
 
3. Godkendelse af referat. 
Referatet godkendt med en enkelt rettelse under pkt. 3, 3. afsnit - Marianne Lundsgaard fra Danske 
Ældreråd fylder ikke 50 år, men 60 år. 
 
 
4. Meddelelser fra fungerende formand. 
Alf Wennevold orienterede kort om temadagen den 8. oktober. Villabyerne laver en notits om 
arrangementet. Flyers blev omdelt til seniorrådsmedlemmerne. 
   
 
5. Status på opgaveudvalgene. 
Thomas Bille gav en kort orientering om status på opgaveudvalgene. Opgaveudvalget for 
Integration og Flygtninge og Sundhedspolitik har haft deres første møde. De nye opgaveudvalg er 
kommet godt fra start. Der har været positive tilkendegivelser fra deltagerne og der er kommet 
mange gode ideer og input som der skal arbejdes videre med.  
 
Alf Wennevold spurgte, hvordan deltagerne udpeges, hvortil Thomas Bille svarede, at det er 
Kommunalbestyrelsen der beslutter fordelingen af antal af pladser i hvert opgaveudvalg.  
Per Bjarvin supplerede med at sige, at den D’hondske metode anvendes (fordeling af mandater).  
    
 
      
Mogens Nielsen oplyste, at første møde i opgaveudvalget havde været en meget positiv oplevelse. 
Der var stort engagement og dynamik i udvalget. Der var udpeget 2 personer til at styre processen 
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og dette blev gjort meget professionelt. Hvert opgaveudvalg består af 15 personer hvoraf 5 er 
Kommunalbestyrelsesmedlemmer.  
 
6. Den offentliges digitale kommunikation med borgerne. 
Punktet udsættes til næste møde. 
 
7. Danske Ældreråd/Regionsældreråd.  
Sonja Minor Hansen orienterede om deltagelse i Regionsældrerådsmøde,  som bl.a. omhandlede 
nye vedtægter. Forretningsudvalget udvides fra 7 til 10 medlemmer. Det betyder at Nordøstgruppen 
fremover vil have 2 repræsentanter i forretningsudvalget.  På mødet blev patientinddragelse drøftet. 
Der vil være fokus på tilgængelighed og sundhed.   
 
Alf Wennevold orienterede om deltagelse i møde i Danske Ældreråd. 40 kommuner deltog i mødet, 
hvor emner som Danske Ældreråd vil beskæftige sig med fremover, blev drøftet, herunder 
genindlæggelser, demens, ældreboliger, velfærdsteknologi og lægemangel.  
 
 
8. Input fra rådets medlemmer. 
Per Bjarvin orienterede om afvikling af Olde-ugen der var en stor succes. Brogårdshøj har afholdt 
bestyrelsesmøde.  Orienterede om deltagelse i IT-møde hvor Annette Ishøy-Rasmussen orienterede 
om fuldmagtsdel til Nem Id. Connie Engelund Erichsen spurgte, om der kommer noget på skrift til 
orientering for plejehjemmene. Per Bjarvin svarede, at dette undersøges nærmere.  
 
Connie Engelund Erichsen oplyste, at hun trækker sig som medlem af Seniorrådet. Alf Wennevold 
takkede Connie for sin indsats i rådet og oplyste endvidere, at der vil blive afholdt konstituerende 
møde onsdag den 21. oktober forud for det ordinære møde. 1. suppleant Preben Bildtoft vil blive 
kontaktet med henblik på indtræden i rådet og deltagelse i det konstituerende møde. Dagsorden til 
det konstituerende møde udsendes sammen med dagsorden til det ordinære møde.  
 
Connie Engelund Erichsen orienterede om afviklingen af Olde-ugen som var en stor succes, men er 
et kæmpe arbejde og sagde, at fordeling af midler til afvikling af arrangementet er urimeligt, idet 
alle har fået tildelt 10.000 kr. uden hensyntagen til antal af beboere på stedet. Der burde 
differentieres i beløbet, hvis Olde-ugen skal gentages en anden gang.  
 
Ole Scharff-Haarbye orienterede om deltagelse i beboer-pårørenderådsmøde på Jægersborghave og 
Kløckershave. Begge steder var Olde-ugen en stor succes med et meget engageret personale, men 
også her var der utilfredshed med, at fordeling af midler til afvikling arrangementet, ikke fulgte 
antal af beboere på stedet.  
Ole Scharff-Haarbye oplyste, at han ikke kunne finde Seniorrådets årsrapport på Seniorrådets 
hjemmeside, hvortil Alf Wennevold svarede, at det var fordi der ikke var udarbejdet nogen 
årsrapport for 2014. 
Ole Scharff-Haarbye oplyste endvidere, at Kløckershave har et ønske om at få deres egen bus, 
hvortil Bente Frimodt-Møller svarede, at der er indkøbt busser til deling mellem stederne og at der 
ikke er penge til flere busser, da pengene er båndlagt til andre formål.  
Ole Scharff-Haarbye oplyste, at både Jægersborghave og Kløckershave har haft anmeldt tilsyn og 
alt var fint begge steder.       
 



 3 

Bente Frimodt-Møller sagde, at hun var imponeret over det store arbejde der blev udført på samtlige 
steder, i forbindelse med afvikling af Olde-ugen, men at arrangementet bør evalueres med henblik 
på at finde ud af, om man kan magte at afholde et så stort arrangement igen.       
 
Bente Frimodt-Møller orienterede kort om sin deltagelse som formand for opgaveudvalget om Ny 
Sundhedspolitik. Der var en god dynamik og alle deltagere ville gerne bidrage, så mødet var en 
meget positiv oplevelse. 
  
Thomas Bille orienterede om at Gentofte Kommune ligger bedst i regione, når det drejer sig om 
genindlæggelser. Hvad angår færdigbehandlede patienter, hjemtager kommunen ikke borgere, før 
det er forsvarligt.   
 
Alf Wennevold orienterede om deltagelse i beboer-pårørenderådsmøde på Holmegårdsparken. 
Næsten alle er udskiftet i rådet. Sundhedsstyrelsen har besøgt Holmegårdsparken og stedet lever 
helt op til kvalitetskravene.  
 
Mogens Nielsen orienterede om deltagelse i beboer-pårørenderådsmøde på Rygårdcentret. Der har 
været tilsynsbesøg og alt var fint. Stedet har indkøbt motionscykler til glæde for beboerne, der 
oprettet et motionshold kaldt TEAM Rygård.   
     
 
9. Eventuelt.  
Sonja Minor Hansen oplyste, at der stadig var et par medlemmer der manglede at give en 
tilbagemelding vedrørende deres deltagelse i Rådhusdagene.    
 
Vedrørende IT-kampagnen i uge 46, blev det aftalt, at Per Bjarvin giver besked til Annette Ishøy- 
Rasmussen, om Seniorrådet stiller med repræsentanter fra rådet. 
 
10. Næste møde- onsdag den 21. oktober kl. 15.00.  Mødet indledes med konstituerende møde. 
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