
Seniorrådet i Gentofte Kommune 

 

Referat fra Seniorrådets møde den 20. august 2014. 

Til stede: Connie Engelund Erichsen, Alf Wennevold, Susanne Borch, Sonja Minor Hansen, Per 

Bjarvin, Ole Scharff-Haarbye, Susi Alsfelt Riise-Knudsen, Mogens Nielsen og Mona Gøthler.   

Fra Social & Sundhed: Thomas Bille, Vibeke Appelt, Susanne Andersen, Susanne Khalil 

(referent). 

Fra Kommunalbestyrelsen: Hans Toft, Bente Frimodt-Møller, Poul V. Jensen og Anne Hjort.  

 

1. Godkendelse af referat. 

Godkendt. 

 

2. Meddelelser fra formanden.  

Connie Engelund Erichsen informerede om Ældre Sagens bog ”Værd at vide”. 

Oplyste endvidere, at der på Seniorrådets møde i september vil være en status på rådets forbrug. 

 

 

3. Ældrepulje. 
Thomas Bille gav en kort orientering om ansøgningsprocessen til regeringens ældrepulje for 2015. 

Ansøgningsfrist er den 26. september.  

 

I al væsentlighed ansøges om midler til samme formål som for 2014, da der er tale om vedvarende 

indsatser. Vibeke Appelt gav en kort status på de i 2014 igangsatte indsatser. 

 

Vibeke Appelt oplyste endvidere, at der i forhold til udarbejdelse af ansøgningen for 2015 har været 

afholdt en workshop med deltagelse af medarbejderrepræsentanter fra Pleje & Sundhedsdrift, der 

kom med en række forslag/ønsker til nye projekter. Forvaltningen er i gang med en 

sammenskrivning af disse forslag, som skal være klar til behandling på socialudvalgets møde den 

11. september. Hovedparten af puljemidlerne er afsat til allerede igangværende indsatser, men 

vurderingen er, at der vil være et beløb på ca. 2,5 mio. kr. som kan anvendes til nye indsatser. 

Seniorrådet høres, med henblik på at få forslag/ønsker til anvendelse af de frie midler.   

Fra rådets medlemmer var der ønsker om at der afsættes penge til følgende: flere ture og 

arrangementer, opgradering af sundhedspersonalet, afsættelse af penge til ekstra personale i 

forbindelse med personalet skal uddannes/opgraderes, penge til at personale frigives til at tage med 

på ture    

 

Det blev aftalt, at Seniorrådet får det endelige forslag til ansøgning til høring snarest muligt.  

Eventuelle bemærkninger skal være forvaltningen i hænde inden den 12. september kl. 12.    

 

 

 

4.  Status på ”flextur” og tricktyveri. 

Thomas Bille orienterede om ”flextur-ordningen” der hovedsageligt er tiltænkt udkantskommuner, 

hvor offentlig transport er dårligt dækkende. Ordningen kan søges af alle borgere i en kommune og 

dækker tilskud til kørsel i taxi. Gentofte Kommune har ikke tilsluttet sig ordningen.     
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Poul V. Jensen sagde, at man skal være opmærksom på, at det er et prioriteringsspørgsmål. Hvis 

”Flextur-ordningen” skal indføres, skal pengene tages et andet sted. 

 

Thomas Bille oplyste, at man har været i dialog med politiet omkring Tricktyveri. Punktet tages op 

igen med politiet, på førstkommende møde i september, med henblik på at få tilsagn fra dem om 

deltagelse i et temamøde om emnet. 

   

 

5. Temadag. 

Susi Alsfelt Riise-Knudsen oplyste, at Øregårdssalen på hovedbiblioteket er reserveret til afholdelse 

af temaeftermiddag (kl. 14-17). Salen kan rumme 110 personer, der er en god akustik og det er 

gratis at låne salen. Connie Engelund Erichsen sagde, at følgende emner er foreslået: Tricktyveri og 

foredrag ved Henning Kirk om ”Det at blive ældre”. Honorar for foredrag er 9.000 kr.  

Connie Engelund Erichsen foreslog, at man, for at tiltrække folk, kunne spørge Holger Frederiksen, 

om han ville stille op med lidt vinsmagning i forbindelse med arrangementet. Susi Alsfelt Riise-

Knudsen afklare med hovedbiblioteket, om dette vil være ok. Susanne Borch foreslog endvidere 

”Værgemål” som et emne til temadagen. Forslagene blev vedtaget og der arbejdes nu videre med at 

få fastlagt et program til temadagen. 

     

 

6. Ny pjece. 

Connie Engelund Erichsen orienterede om udkast til ny pjece, der skal være klar til Ældredagene i 

oktober. Udkast blev omdelt og drøftet. Kommentarer blev noteret og indarbejdes. Endelig udgave 

af pjece, sendes til Susanne Khalil senest 1. september der videresender til grafisk firma.  Forside-

billedet blev drøftet. Susanne Khalil undersøger hos fotografen, om det er muligt at sætte billeder af 

medlemmer sammen til et fælles billede.   

 

7. Input fra rådets medlemmer. 

Poul V. Jensen oplyste, at han ser frem til de kommende budgetforhandlinger der starter i 

september.   

Alf Wennevold oplyste, at han har fået en kontaktperson i PLO der sidder i  Samordningsudvalget 

for planlægningsområde MIDT.  

 

Mona Gøthler orienterede om deltagelse i beboer/pårørenderådsmøde. Der er kommet en ny god 

forstander og der er god stemning og energi på stedet. 

Susanne Borch oplyste, at der er god stemning på Egebjerg og man er ved at vende sig til navnet 

Egebjerg. 

 

Susanne Andersen der er konstitueret chef i Pleje & Sundhedsdrift, gav en kort orientering til 

hendes  ansvarsområde.      

 

Bente Frimodt-Møller sagde, at hun for første gang skal være med til de kommende 

budgetforhandlinger hvilket hun så frem til.  

 

Per Bjarvin oplyste, at Nymosehave har fået Pia Ramsgaard som ny forstander.   
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Ole Scharff-Haarbye oplyste at Jægersborghave har afholdt sommerfest. Der er indvielse af 

Jægersborghave den 2. september. Oplyste endvidere at Kløckershave ofte har brandudrykning, 

p.g.a. problemer med de tekniske installationer. 

 

Ole Scharff-Haarbye oplyste, at der nu er 200.000 personer der er fritaget for at modtage Digital 

Post. I den forbindelse oplyste Susanne Borch, at dette tal vil stige markant, da alle folk under 

værge endnu ikke er registreret. 

 

Mogens Nielsen oplyste, at der på et budgetmøde på Rygårdcentret var omdelt budgetmateriale som 

ikke var brugbart, da det er i et uforståeligt sprog. Thomas Bille lovede at give Økonomi en 

tilbagemelding på dette, men pointerede samtidig at den anvendte ordlyd ikke skyldes ”ond vilje” 

men at der er tale om fagsprog der skal sikre præcisionen i teksten. 

      

 

 

7. Eventuelt. 

Intet. 

 

 

8. Næste møde. 

Onsdag den 17. september 2014. 

 


