
 

 

Seniorrådet i Gentofte Kommune 

Referat fra Seniorrådets møde den 14. april 2021 

Til stede: Inger Hee, Alf Wennevold, Preben Bildtoft, Susi Alsfelt Riise-Knudsen, Mona Gøthler, 

Else Ørsted, Susanne Borch, Per Bjarvin og Ole Scharff-Haarbye.  

Fra Kommunalbestyrelsen: Bente Frimodt-Møller, Anne Hjorth, Per Bruun Andersen. 

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

(referent).  

 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde. 

Godkendt. 

 

 

2. Høring – Kvalitetsstandard og tilsynspolitik for pleje- og sundhedsområdet. 

Tina Roikjer Køtter gav en kort orientering om kvalitetsstandarderne. Hvert år skal 

Kommunalbestyrelsen udarbejde og vedtage kvalitetsstandard for praktisk og personlig hjælp, 

træning og forebyggende hjemmebesøg. Der er foretaget redaktionelle ændringer og sproglige 

tilretninger for kvalitetstandarden for 2021. Der er ikke foreslået ændringer i forhold til 

serviceniveauet. 

Susanne Borch roste kvalitetsstandarden for 2021, der er mere borgervenlig. Inger Hee udtrykte 

tilfredshed med at borgeren inddrages i beslutningsproces.  

 

Høringen blev taget til efterretning. 

 

 

 

3. udkast til tidsplan for seniorrådsvalg 2021. 

Karl Bøtker gav en kort orientering om udkast til tidsplan og valgprocedure som svarer til den der 

blev anvendt ved valget i 2013 og 2017. Valg til seniorrådet finder sted i perioden den 5. oktober til 

den 26. oktober 2021. Vælgerne kan stemme elektronisk eller per brev.  

Fra den 25. maj 2021 kan opstillingsblanketter rekvireres.  

Der annonceres i Villabyerne og i Gentofte Lige Nu” den 25. maj og 2. juni 2021 omkring 

opstilling til valget. Man skal udfylde personlige oplysninger og indlevere opstillingsblanket senest 

5. august 2021. 

Den 25. august 2021 offentliggøres godkendt kandidatliste i Villabyerne. Fra 24. september 2021 

udsendes valgmateriale til borgere. Stemmeoptælling finder sted den 26. oktober 2021. Dagen efter 

offentliggøres valgresultatet på kommunens hjemmeside, og den 3. november 2021 i Villabyerne. 

Kommunalbestyrelsen orienteres om valgresultatet på møde den 29. november 2021. Det nye 

seniorråd holder sit første konstituerende møde i november/december 2021. Det nyvalgte seniorråd 

tiltræder den nye 4-årige funktionsperiode 1. januar 2022. 

Ole Scharff-Haarbye spurgte, om man skal udfylde opstillingsblanket, når man er medlem af rådet i 

forvejen, hvilket Karl Bøtker svarede ja til. Det blev nævnt, at der ved det seneste valg var 
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bortkommet to opstillingsblanketter, der var indleveret til Kommunen. Karl Bøtker oplyste, at det 

ved det kommende valg vil fremgå tydeligt af blanketten, hvor Kommunens medarbejdere skal 

lægge den og til hvem.   

Inger Hee spurgte, om forvaltningen sørger for at trykke pjece, hvilket Karl Bøtker svarede ja til. 

Inger Hee sagde sluttelig, at rådsmedlemmerne kunne opfordre folk til at opstille til valget. 

 

 

4. Status på COVID 19. 

Sophie Harms gav en kort status på COVID- 19. Hen over påsken er 4 personer konstateret positive. 

Der er ingen besøgsrestriktioner på plejehjemmene så pårørende kan frit komme på besøg og det er 

dejligt. Nye beboere der ikke er vaccineret tilbyde vaccine. Alle medarbejdere tilbydes test 2 gange 

om ugen.  

 

Tina Roikjer Køtter oplyste, at kommunen har sørget for vaccination af 500 hjemmeboende borgere 

som har haft brug for hjælp til at blive vaccineret. Det er de praktiserende læger der har vaccineret 

borgerne på rådhuset. 

Susanne Borch roste forvaltningen. Ordningen fungerede perfekt. 

 

 

5. Meddelelser fra medlemmerne, herunder status på medlemmernes opgaver. 

Inger Hee orienterede om, at alt går stille og roligt på Rygårdscentret. Der er fin og god 

kommunikation. Sagde, at hun savnede at se alle og håbede, at det vil være muligt at holde et fysisk 

møde i maj. 

Ole Scharff-Haarbye oplyste, at han er blevet vaccineret på rådhuset. En god oplevelse og stor ros 

til forvaltningen.  

Jægersborghave/Ordruplund har fået Ulla Rytved som forstander. Byggeriet på Jægersborghave går 

efter planen. 

Ole Scharff-Haarbye oplyste endvidere, at Karin Hvidtfeldt Hansen er ansat som ny forstander på 

Kløckershave. Der er også kommet nyt beboer/pårørenderåd. Brandsikring er ikke helt færdigt. 

Der blev spurgt til om dialogmøder afholdes på plejehjemmene. Sophie Harms oplyste, at man 

søger en ny leder for myndighedsområdet og når personen er ansat og restriktionerne er ophævet, er 

det planen at genoptage dialogmøderne igen. 

Ole Scharff-Haarbye spurgte, om Gentofte Ejendomme deltager i møde på plejehjemmene omkring 

vedligeholdelse, hvilket Sophie Harms svarede ja til. De deltager 1 gang årligt. 

Ole Scharff-Haarbye spurgte, om pjece om ”Undgå at falde” stadig findes? Sophie Harms svarede, 

at man har stor fokus på fald og lovede at undersøge, om pjece stadig findes. 

Mona Gøthler håbede at de fysiske møder igen snart kan genoptages, da virtuelle møder er 

besværligt. Mona Gøthler så frem til, at man igen kan ses med andre mennesker. 

Inger Hee sagde sluttelig, at trods tekniske udfordringer var det dejligt at kunne holde mødet og se 

hinanden på skærmen, men så frem til, at de fysiske møder forhåbentlig snart kan genoptages. 
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6. Næste møde – onsdag den 12. maj. 

 

7. Eventuelt. 

Inger Hee oplyste, at Danske Ældreråds årsmøde er rykket til onsdag den 16. juni, som er 

sammenfaldende med seniorrådets møde, der formentlig flyttes til anden dato hvis muligt. 

Information følger. 
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