Seniorrådet i Gentofte Kommune
Referat fra Seniorrådets møde den 17. november 2010, Gentofte Rådhus.
Til stede: Frederik Teisen, Inge Tastum, Per Bjarvin, Lene Bay, Alf Wennevold, Susi Alsfelt RiiseKnudsen. Afbud: Sonja Minor Hansen, Steen Borup-Nielsen, Connie Engelund Erichsen.
Fra Social & Sundhed: Søren Bønløkke, Karl Bøtker (referent).
Fra Kommunalbestyrelsen: Kirsten Kierkegaard, Hans Toft. Afbud: Marianne Zangenberg, Thea
Mikkelsen.
1. Godkendelse af referat fra mødet 13. oktober 2010.
Referatet blev godkendt med den ændring, at Lene Bay under punkt 10 oplyste, at hun melder afbud
til decembermødet.
2. Meddelelser fra formanden.
Frederik Teisen orienterede om, at Danske Ældreråd har bedt landets ældreråd meddele, om der i
forbindelse med besparelser i kommunerne er foretaget reduktioner i ældrerådenes budgetter.
Frederik Teisen oplyste, at han på rådets vegne har svaret, at der ikke er foretaget reduktioner i
Gentofte Kommunes Seniorråds budget.
Frederik Teisen oplyste at de pensionsmeddelelser, der sendes til folkepensionisterne, på en række
punkter er vanskelige at forstå for modtagerne. Pensionsmeddelserne udsendes i dag af KMD
(Kommunedata), men fra 2012 overtages opgaven af ATP. Frederik Teisen havde kontaktet ATP
om mulighederne for at de fremtidige pensionsmeddelelser udformes mere forståeligt. ATP oplyste
at de gerne modtog skriftlig henvendelse herom. Notatet er sendt til ATP.
På forespørgsel fra Frederik Teisen oplyste Søren Bønløkke, at han vil give Seniorrådets opfattelse
af vanskelighederne ved at forstå pensionsmeddelserne videre til den ansvarlige direktør for
området.
3. Plejeboliger på kasernegrunden.
Søren Bønløkke orienterede om, at der har været afholdt en række borgerdialogmøder med
workshops over forskellige temaer, herunder bolig og livskvalitet samt hjemlighed. På møderne
kom der mange indspil til værdier og udsagn, konkrete drømme om de fysiske rammer og ”dogmer”
for det kommende plejehjem. Socialudvalget er orienteret om resultatet af borgerdialogmøderne.
Den 24. november 2010 inviteres deltagerne i borgerdialogmøderne samt andre interesserede til en
afrapportering samt orientering om det videre forløb, hvor en række fokusgrupper vil arbejde videre
med at formulere et værdiprogram for byggeriet. I marts 2011 vil et forslag til værdiprogram blive
forelagt Seniorrådet og Socialudvalget. Værdiprogrammets indhold vil efterfølgende indgå i
udbudsmaterialet.
Kirsten Kierkegaard fandt at der havde været en god proces, hvor der var lagt vægt på at deltagerne
måtte ”tænke ud af boksen,” uanset de faktiske økonomiske bindinger på et sådant projekt. Hun
fandt, at der især var to vigtige aspekter i projektet. Dels at der tænkes i fremtidssikring, herunder
om alle boliger f.eks. skal være ens, og om der skal være mulighed for tilkøbsmuligheder. Dels at

sikre fleksibilitet, f.eks. således at boligerne kan udvides og indskrænkes alt efter brugernes behov
og ønsker.
Susi Alsfelt Riise-Knudsen anførte, at det er vigtigt at sikre kontakt mellem den kommende
plejehjemsbebyggelse og omgivelserne, da kaserneområdet kan virke isoleret.
Kirsten Kierkegaard var enig i dette, og fandt at det i det videre forløb bl.a. må undersøges om
kaserneområdet kan gøres til et attraktivt udflugtsmål, f.eks. i forbindelse med Hundesømosen.
Alf Wennevold spurgte om kommunen havde kendskab til andre lande der er foran Danmark på
plejeboligområdet.
Søren Bønløkke svarede, at han ikke mente dette er tilfældet for så vidt angår selve konceptet med
udformning af pasning og pleje af ældre i offentlig regi. Derimod er der utvivlsomt delområder,
hvor udlandet er foran. Som eksempel nævnte han Japan, der er meget langt fremme med
teknologiske løsninger på ældreområdet.
4. Forslag til mødeplan 2011.
Forslag til mødeplan blev godkendt.

5. Eventuelle rapporteringer.
Intet.
6. Orientering fra Socialudvalget – herunder nyt fra Regionen.
Kirsten Kierkegaard orienterede om, at Socialudvalget på møde den 11. november 2010 behandlede
en sag om ombygning af Egebjerg. Udvalget anbefalede anlægsbevilling og et forslag til ny facade
til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Fotografier fremvist. Kirsten Kierkegaard fandt
arkitektens løsningsforslag til ny facade meget flot.
Per Bjarvin spurgte om der er planer for ombygning af Brogårdshøj, der har små ældreboliger.
Søren Bønløkke svarede, at der ikke er aktuelle planer herom, da Brogårdshøj allerede tidligere er
ombygget efter almenboliglovens regler.
Kirsten Kierkegaard oplyste endvidere, at Socialudvalget på samme møde havde bevilget et beløb
til medfinansiering af et kommende frivillighedscenter i kommunen. Det kommunale tilskud er
finansieret over midler fra handicappolitik- og sundhedspolitikpuljen og midler til frivilligt socialt
arbejde. Der er politisk lagt vægt på, at det kommende frivillighedscenter placeres i
handicaptilgængelige lokaler.
7. Næste møde.
Onsdag den 15. december kl. 11-12 i udvalgsværelse 1. Herefter holder rådet julefrokost.
8. Eventuelt.
Intet.
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