
Seniorrådet i Gentofte Kommune 

 

Referat fra Seniorrådets møde den 9. august 2017 

Til stede: Alf Wennevold, Mogens Nielsen, Susi Alsfelt Riise-Knudsen, Ole Scharff-Haarbye, 

Sonja Minor Hansen, Per Bjarvin, Mona Gøthler og Susanne Borch. Afbud fra Preben Bildtoft.  

Fra Social & Sundhed: Helene B. Rasmussen, Susanne Andersen, Lone Jørgensen, Susanne Khalil 

(referent).  

Fra Kommunalbestyrelsen: Bente Frimodt-Møller, Poul V. Jensen og Anne Hjorth.    

 

 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde.  

Godkendt. I referatet fra sidste møde, blev pjece om tilgængelighed efterlyst og Susi Alsfelt Riise-

Knudsen lovede at undersøge om pjecen stadig findes. Susi Alsfelt Riise-Knudsen oplyser, at 

pjecen ikke længere eksistere og i øvrigt heller ikke er aktuel længere.  

 

 

2. Meddelelser fra formanden. 

Alf Wennevold orienterede om henvendelse fra en borger der efterlyser seniorbofællesskaber i 

kommunen.  

Sonja Minor Hansen oplyste, at der flere gange har været forsøg på at etablere senior- 

bofællesskaber, men at det hver gang har været vanskeligt at realisere projektet, bl.a. fordi det er 

svært at finde et sted at bygge.  

 

Susanne Borch tilføjede, at kommunen tidligere havde seniorboliger på Adelaide, indtil der kom ny 

lovgivning på området. Helene B. Rasmussen oplyste, at der ikke er hjemmel til at kommunen kan 

oprette bofællesskaber. Et sådant projekt skal ske i privat regi.  

Mona Gøthler og Poul V. Jensen mente dog, at det godt lade sig gøre at oprette 

seniorbofællesskaber hvis man vil. Alf Wennevold sagde, at emnet kan tages op i det nye seniorråd 

efter valget. 

 

 

3.Opfølgning på opgaveudvalget om Borgerrettet behandling.   

Bente Frimodt-Møller orienterede om arbejdet i opgaveudvalget Borgerrettet behandling, der netop 

er afsluttet. I en workshop hvor bl.a. interne og eksterne samarbejdspartnere deltog, var emnet bredt 

omkring. Der skal over de næste 8 år arbejdes med de prioriterede indsatser på sundhedsområdet. 

I forbindelse med høringen havde Seniorrådet følgende spørgsmål og kommentarer: 

Der blev spurgt til, om borgere skal deltage i implementeringsfasen, hvilket Bente Frimodt-Møller 

svarede nej til. Per Bjarvin spurgte hvorfor dette ikke var tilfældet, hvortil Bente Frimodt-Møller 

svarede, at borgere og interessenter der deltog i opgaveudvalget, allerede har bidraget med viden og 

ideer til det videre arbejde. Helene B. Rasmussen tilføjede, at planen er, at borgere vil blive 

inddraget i konkrete ideer. Alf Wennevold mente, at der bør være en bedre koordination mellem 

borgeren og sygehusvæsenet. Bente Frimodt-Møller tilkendegav at ved komplicerede sager, er det 

sket, at borgere er blevet tabt i systemet. Disse borgere skal fremadrettet have én indgang til 

systemet så dette problem kan undgås.  
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Mogens Nielsen nævnte en artikel i Politiken, som beskriver sundhedsplanen som en fuser. Det blev 

aftalt, at artiklen udsendes med referatet til rådets medlemmer. Seniorrådet tog orienteringen til 

efterretning.  

 

4. Høring om arbejdet i opgaveudvalget Detailhandel i Gentofte. 
Lis Jensen fra Teknik og Miljø, orienterede om opgaveudvalget om Detailhandel i Gentofte. 

Forretningsstrøgene er – i lighed med andre steder – under pres p.g.a. øget internethandel og dyre 

huslejer. Der har været iværksat en forskønnelse af bydelscentrene for at skabe et mere indbydende 

og attraktivt by- og handelsliv.  

 

Per Bjarvin nævnte, at de små butikker er udfordret af de store butikskæder, der har økonomi til at 

holde åbent tidligt om morgen og sent om aftenen. Gode adgangsforhold er vigtige, så dårligt 

gående og handicappede også har mulighed for at handle. 

 

Ole Scharff-Haarbye tilføjede, at mange butikker desværre har en dårlig økonomi, der gør at man 

ikke kan afholde arrangementer som ellers ville tiltrække borgere. Susi Alsfelt Riise-Knudsen 

nævnte, at der er områder i kommunen, hvor der slet ikke findes nogen butikker.   

 

Kommunalbestyrelsen udpeger den 28. august deltagerne til opgaveudvalget. Alf Wennevold 

spurgte om man kunne melde sig til udvalget, hvortil Lis Jensen svarede, at det kan man ikke, idet 

Kommunalbestyrelsen som sagt udpeger deltagerne til opgaveudvalget den 28. august. 

 

Poul V. Jensen foreslog, at hvis der var medlemmer af rådet der var interesseret i at deltage i 

opgaveudvalget, kunne man sende ham en mail, idet han har en indstillingsret og muligvis har 

råderet over en plads i udvalget.       

 

Processen er at opgaveudvalget for Detailhandel starter i september 2017, og skal være færdige med 

deres arbejde i juni 2018. Rådets medlemmer vil få mulighed for at deltage i en konference som 

afvikles i begyndelsen af 2018. Eventuelle høringssvar bedes mailet til Susanne Khalil, 

kjl@gentofte.dk  senest den 31. august. 

 

Hvis rådets medlemmer ønsker at deltage i konferencen, skal tilmelding ske til Lis Jensen pr mail, 

lne@gentofte.dk. 

  

 

5. Seniorrådsvalget.  

Alf Wennevold oplyste, at der ifølge valgbestyrelsen er 12 personer der har indleveret 

opstillingsblanket til det kommende Seniorrådsvalg. Per Bjarvin oplyste, at han kunne konstatere at 

han fejlagtigt ikke var på opstillingslisten, selvom han rettidigt havde indleveret sin blanket i 

Kommuneservice. Forvaltningen beklagede fejlen og det blev aftalt, at der foretages ny lodtrækning 

af samtlige opstillede hurtigst muligt for at få en ny nummeret liste. Efterfølgende har det vist sig at 

endnu en person har indleveret en opstillingsblanket i Kommuneservice som ikke er kommet videre 

til Karl Bøtker. Derfor er der den 17. august foretaget endnu en lodtrækning over rækkefølgen af de 

opstillede. Samtlige opstillede er orienteret om dette via mail fra Karl Bøtker.   

Valgbestyrelsen holder møde med samtlige kandidater den 18. september kl. 17-18 på 

rådhuset. 

mailto:kjl@gentofte.dk
mailto:lne@gentofte.dk
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Mogens Nielsen spurgte om Seniorrådsvalget blev nævnt i avisen Gentofte Lige Nu. Karl Bøtker 

svarede, at information om det kommende Seniorrådsvalg med de opstillede kandidater kommer på 

kommunens hjemmeside og i Villabyerne.   

 

6. Kostrådet/Status på madområdet. 

Alf Wennevold oplyste, at punkt 6 og 9 på dagsordenen slåes sammen. 

Lone Jørgensen uddelte notat om status på madområdet. Kommunen har to udfordringer, idet Det 

Danske Madhus overtog Din Private Kok pr.1. februar 2017, hvilket betyder at leverandøren indtil 

videre, har monopol på levering af madservice til hjemmeboende. 

 

Kommunen har forlænget kontrakten med Det Danske Madhus til marts 2019, så kommunen i 

mellemtiden kan arbejde på at finde en løsning omkring at få genetableret det frie valg. Poul V. 

Jensen påpegede, at Kostrådet og Seniorrådet burde være hørt, inden kommunen fornyede 

kontrakten med Det Danske Madhus i foråret. Spurgte endvidere, om det er lovbestemt at der skal 

være flere udbydere, hvilket der blev svaret ja til. 

 

Susanne Borch tilføjede, at man ikke kan bebrejde kommunen at der pt. er monopol på 

madleverance til ældre hjemmeboende og oplyste endvidere, at det er kommunens ansvar at sørge 

for, at de ældre hjemmeboende får leveret mad. Bente Frimodt-Møller og Anne Hjort sagde, at 

monopol på madleverancer er et stort problem som ikke er nemt at løse, men at der arbejdes på at 

finde et alternativ til Det Danske Madhus 

 

Lone Jørgensen oplyste, at der er indkommet en klage over fejlleverance, telefonventetid og kedelig 

vegetarret. Det Danske Madhus har beklaget den uheldige start og har indført øget kontrol. Der er 

ikke modtaget flere klager.  

Susi Alsfelt Riise-Knudsen påpegede, at hun havde læst at maden fra Det Danske Madhus ikke 

lever op til varedeklarationen og det man skal indtage i forhold til ernæringsrigtig mad. Susanne 

Andersen oplyste, at hun ikke var bekendt med disse informationer og bad Susi Alsfelt Riise-

Knudsen om at sende dokumentation for dette pr. mail så sagen kan undersøges.  

Mona Gøthler tilføjede, at maden til de ældre, efter hendes opfattelse ikke er god nok. Når man er 

afhængig af at få leveret sin mad, er det anderledes, end når man selv er i stand til at vælge hvad 

man vil have at spise. Alf Wennevold foreslog at man måske skal tænke nyt og anderledes 

fremadrettet i forhold til Kostrådet, f.eks. ved at udvide antallet af medlemmer.   

 

Det blev oplyst, at kommunen har ansøgt om 1,2 mio kr. til et projekt som skal forbedre de ældres 

madoplevelse, men desværre har kommunen fået afslag på ansøgningen. 46 kommuner havde søgt. 

6 projekter blev udvalgt.     

 

7. Danske Ældreråd/Regionsældreråd. 

Alf Wennevold oplyste, at der er møde i Danske Ældreråd den 17. august. Emnet der er på 

dagsordenen, er siddende patienttransport.  

 

8. Status opgaveudvalgene. 

Intet. 

 

 

10. Bordet rundt.  
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Susi Alsfelt Riise-Knudsen oplyste at Salem holder rejseforedrag for beboerne. Det er beboere der 

selv har rejst, som fortæller om deres oplevelser. Den 20. september afholder Salem møde med de 

pårørende om demens. 

Susanne Borch oplyste, at Seniorrådets besøg på Egebjerg den 8. november er på plads.    

Nævnte endvidere, at nogle ansatte ikke kender til generalfuldmagt og de ansatte bør opdateres 

omkring dette. 

Sonja Minor Hansen spurgte hvornår influenza vaccination finder sted. Susanne Andersen svarede, 

at kommunen plejer at blive adviseret af Danske lægers vaccinationsservice. Alf Wennevold 

tilføjede, at man i den forbindelse kan konsultere egen læge.  

Mogens Nielsen efterlyste dato’er for Rådhusdagene. Susanne Khalil svarede, at de afvikles fra den 

10.- 13. oktober.  

Mona Gøthler oplyste, at Lindely den 27. september får besøg af den læge der i sin tid startede 

Alzheimerforeningen. Spurgte endvidere, om de IT-skærme der er opsat på plejeboligerne bliver 

evalueret, idet de efter hendes opfattelse ikke bliver anvendt og man i Gladsaxe har kæmpeskærme 

som er meget bedre. Susi Alsfelt Riise-Knudsen svarede, at det var hun ikke enig i, idet skærmene 

på Salem bliver flittigt brugt.  

 

Ole Scharff-Haarbye spurgte hvad de 915.000 kr. fra puljen til renovering, etablering og 

genetablering af lokale køkkener er anvendt til, hvortil Susanne Andersen svarede, at Nymosehave 

har fået renoveret køkkenet på Berte (plejehjemmet) og Holmegårdsparken har fået penge til 

omstilling af køkkenproduktion, så de kan bage til afdelingerne. 
 

Alf Wennevold orienterede om deltagelse i beboer/pårørenderådsmøde på Holmegårdsparken. 

Holmegårdsparken har fået ansat 4 læger (fra samme lægeklinik) der på skift er tilknyttet stedet.   

Ole Scharff-Haarbye orienterede om at Kløckershave har haft besøg af den indonesiske ambassade 

der havde et ønske om at besøge et plejehjem. Besøget var en stor succes.     

 

11. Næste møde – 6.september – mødet holdes på Rygårdscentret. 

 

 

12. Eventuelt. 

Intet. 

 


