
 

Seniorrådet i Gentofte Kommune 

Referat fra Seniorrådets møde den 16. september 2020 

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

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

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

Fra Social & Sundhed: Susanne Andersen, Lone Jørgensen og Susanne Khalil (referent). Afbud 

fra Helene B. Rasmussen. 

 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde. 

Referat godkendt. Inger Hee bød velkommen til Per Bruun Andersen, der indtræder i rådet i stedet 

for Andreas Sebastian Weidinger. 

 

2. Danske Ældreråds topmøde med ministeren. 

Inger Hee orienterede om, at 2 medlemmer af bestyrelsen for Danske Ældreråd har holdt møde med 

ministeren, hvor emnet værdighed var på dagsordenen. Inger Hee oplyste, at hun havde sendt 

Gentofte Kommunes værdighedspjece til Danske Ældreråd.  

 

Inger Hee oplyste, at der var lidt uklarhed omkring hvornår kommunalbestyrelsesmedlemmerne 

skulle deltage i seniorrådets møder, idet det tilbage i december 2019 blev aftalt, at 

kommunalbestyrelsesmedlemmerne fremover kun skal deltage i seniorrådets møder, i det omfang 

de har mulighed for det. Inger Hee præciserede dog, at kommunalbestyrelsesmedlemmerne altid er 

mere end velkomne til møderne i seniorrådet og at planen er, at man fremadrettet ville afholde en 

række temamøder, hvor rådet sammen med kommunalbestyrelsesmedlemmerne har mulighed for at 

få en dialog omkring et konkret emne. Inger Hee oplyste i den forbindelse, at det faktisk også var 

det rådet havde arbejdet efter, idet man havde planlagt et temamøde for seniorrådet og 

kommunalbestyrelsesmedlemmerne tilbage i marts måned om ”Genoplivning”, men så kom 

COVID19 og temamødet blev aflyst. Det blev aftalt, at Inger Hee forsøger at arrangere et nyt 

temamøde med samme emne til oktober eller november-mødet.  

 

 

3. Repræsentantskabsmødet den 24. november. 

Inger Hee orienterede om Danske Ældreråds Repræsentantskabsmøde der afvikles den 24. 

november. Det er dog stadig usikkert om mødet afholdes grundet COVID19. Inger Hee sagde, at 

programmet er noget tyndt. Der vil ikke være nogen former for debat, men kun en række 

godkendelsespunkter, hvorefter der vil være et fællesmøde. Inger Hee sagde sluttelig, at hun synes 

kommunen bør være repræsenteret, så hun deltager i mødet, hvis repræsentantskabsmødet 

gennemføres.  

 

Repræsentantskabsmødet er aflyst p.g.a. COVID 19! 

 

 

4. Bevæg dig for sjov i Gentofte Sportspark den 5. oktober. 
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Inger Hee oplyste, at hun sammen med Alf Wennevold har deltaget i møde i en arbejdsgruppe 

omhandlende opgaveudvalget ”En times motion dagligt”. Arbejdsgruppen havde fokus på den ældre 

målgruppe. Det er tanken at der skal laves en test, specifikt for ældre. Der afholdes et arrangement 

den 5. oktober, ”Bevæg dig for sjov” i tidsrummet kl. 9 15- 13.00 i Gentofte Sportspark. 

Arrangementet er arrangeret af Kultur- og Fritid. Der vil være en række aktiviteter, bl.a. curling, 

fodbold og badminton og Tranehaven vil være repræsenteret med en lille stand.  

Inger Hee opfordrede rådets medlemmer til at støtte op om arrangementet, ved at deltage.  

Susanne Borch spurgte, hvordan man har udvalgt hvilke sportsgrene der skal være repræsenteret, 

hvortil Inger Hee svarede, at det formentlig er de organisationer eller klubber der har budt ind, som 

deltager med aktiviteter. Susanne Andersen tilføjede, at rygtet ville vide, at man også vil have fokus 

på, at vise nogle aktiviteter som ikke er så kendte.   

 

Arrangementet er aflyst p.g.a. COVID 19! 

 

 

5. Gentofte fri for tyveri/Gitte Larsen Dalskov kommer på mødet i oktober. 

Inger Hee orienterede om sin, Mona Gøthler og Susi Alsfelt Riise-Knudsens deltagelse i møde med 

Gitte Larsen Dalskov der er ny leder af ”Fri for Tyveri”. Det er aftalt, at Gitte Larsen Dalskov 

deltager i seniorrådets møde til oktober og giver en orientering om projektet. 

 

 

 

6. Nordøst-gruppen. 

Inger Hee orienterede om sin og Alf Wennevolds deltagelse i møde i Nordøstgruppen som er en 

sammenslutning af seniorrådende i Gladsaxe, Rudersdal, Lyngby-Taarbæk, Furesø og Gentofte 

Kommuner. Grundet COVID 19 var der ikke mange nyheder, men det var hyggeligt at mødes. 

Endnu engang var det tydeligt at seniorrådene har meget forskellige arbejdsvilkår. Inger Hee 

oplyste, at hun på mødet havde rost forholdende for seniorrådet i Gentofte. Mødet blev denne gang 

holdt i et lånt lokale i Lyngby-Taarbæk kommune. Per Bruun Andersen oplyste, at det også var 

muligt at Nordøstgruppen holder møde i Byens Hus. Dette blev noteret. 

 

 

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

Susanne Borch orienterede om deltagelse i møde på Egebjerg. En medarbejdere var testet positiv 

for COVID 19, alle øvrige testede var negative. Beboerne på 3. sal er meget glade for det nye 

klimaanlæg. 

 

Anne Hjorth oplyste, at kommunalbestyrelsen den 9. september har haft 1. behandling af 

budgetforlig og ændringsforslag er nu ved at blive indarbejdet.  

2. behandling af budgettet forventes afviklet medio oktober. Anne Hjorth sagde endvidere, at hun 

var meget glad for den tilbagemelding som seniorrådet havde givet, i forhold til plejeforholdene på 

kommunens plejehjem/plejeboliger, efter TV2 havde bragt program om kritisable forhold på et 

specifikt plejehjem i Århus Kommune.   

Anne Hjorth roste Bente Frimodt-Møller for svar til borger, der havde haft en negativ klumme i 

Villabyerne.  
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Per Bruun Andersen sagde, at han så frem til at lære området nærmere at kende. Er udpeget som 

næstformand i Ældre- social og sundhedsudvalget og indtræder i seniorrådet i stedet for Andreas 

Sebastian Weidinger.  

Susanne Andersen oplyste, at COVID 19 igen fylder rigtig meget på plejehjemmene, for alle 

opgaver skal stadig varetages, trods nye restriktioner. Besøg udendørs er muligt for flere pårørende, 

ligesom der kan foregå besøg hos pårørende m.m. Susanne Andersen sagde sluttelig, at 

medarbejderne havde bemærket den negative klumme og alle var glade for den konkrete opbakning 

der var fra politikerne. 

 

Mona Gøthler gav stor ros til hjemmeplejen. Oplyste endvidere, at det går fint på Lindely, hvor der 

snart skal afholdes valg til beboer/pårørenderådet. Skal deltage i beboer/pårørenderådsmøde på 

Adelaide den 4. november.  

 

Preben Bildtoft orienterede om deltagelse i beboer/pårørenderådsmøde på Søndersøhave. Her går alt 

fint. Der afholdes beboer/pårørenderådsmøde på Brogårdshøj den 17. september.  

 

Inger Hee oplyste, at Rygårdscentret holder beboer/pårørenderådsmøde i november. Nævnte bl.a. at 

der kommer 2 nye opgaveudvalg, det ene om en ny svømmehal og det andet opgaveudvalg handler 

om at benytte bibliotekerne på en anderledes måde i fremtiden. 

 

Susanne Khalil oplyste, at der den 18. september udsendes borgmesterbrev om aflysning af 

rådhusdagene, til alle borgere over 65 år i e-boks. 

 

Alf Wennevold afventer indkaldelse til beboer/pårørenderådsmøde på Holmegårdsparken.  

Gav en orientering om sin deltagelse i Kommunalbestyrelsens august-møde i rådhushallen. Alf 

Wennevold påpegede den dårlige akustik som medførte, at det var vanskeligt at høre hvad 

borgmesteren sagde.  

Susi Alsfelt Riise-Knudsen oplyste, at Salem også skal have nye medlemmer af 

beboer/pårørenderådet. 

 

 

 

8. Næste møde – onsdag den 21. oktober. Mødet holdes på rådhuset. 

 

9. Eventuelt. 

Mona Gøthler spurgte, hvem der har det brandmæssige ansvar for husene i Skovshoved, idet mange 

af husene har stråtag og er placeret meget tæt på hinanden. Dette undersøges nærmere. 

Inger Hee orienterede om henvendelse fra Jette Dulong (Ældre Sagen, Gentofte) der har modtaget 

en klage fra en beboer i bebyggelsen Kildeskov Park, der klager over nogle beboere. Lone 

Jørgensen oplyste, at hun er bekendt med problemstillingen i forhold til en konkret familie, der er 

visiteret til en bolig grundet handicaps. Enighed om at tilbagemeldingen er, at beboeren henvises til 

at klage til bestyrelsen for boligselskabet. 
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