
Seniorrådet i Gentofte Kommune 

Referat fra Seniorrådets møde den 20. april 2022 

Til stede: Susanne Borch, Alf Wennevold, Else Ørsted, Mona Gøthler, Preben Bildtoft, Susi Alsfelt 

Riise-Knudsen, Mogens Nielsen og Steen Borup-Nielsen. 

Afbud fra Gitte Anni Mikkelsen. 

Fra Kommunalbestyrelsen: Jesper Marcus (deltog pkt. 3-9) og og Anne Hjorth (deltog pkt. 3-9). 

Afbud fra Katja S. Johansen. 

Fra Social & Sundhed: Helene B. Rasmussen, Tina Roikjer Køtter, Sophie Harms og Helle 

Frederiksen (referent). 

1. Besøg af borgmester Michael Fenger 

Susanne Borch bød borgmesteren velkommen, hvorefter en præsentationsrunde fulgte. 

Michael Fenger takkede for invitationen og understregede rådets vigtighed, ikke mindst nu, hvor 

den ældre del af befolkningen vokser. Som repræsentanter for disse borger har Seniorrådet en 

central rolle i at synliggøre gruppen, tale deres sag og påvirke forvaltningen og politikerne i alle 

forhold, der vedrører seniorer. 

Susi Alsfelt Riise-Knudsen påpegede, at Seniorrådet ikke var nævnt i forbindelse med Aktive 

forårsdage. Michael Fenger anerkendte, at det gav god mening at synliggøre rådet ved sådan en 

aktivitet og tog det til efterretning. 

Alf Wennevold spurgte til bevæggrundene for at indføre elektriske løbehjul, hvor ældre kan komme 

til skade, når de kører på fortovene. Michael Fenger svarede, at el-løbehjul grundlæggende er en ny 

type befordringsmiddel, og at den maksimale hastighed nu er nedsat til 20 km/t. 

I forlængelse af arrangementet ’Gentofte – fri for tyveri’ den 23. marts 2022 nævnte Michael 

Fenger, at dette var iværksat på baggrund af opgaveudvalget ’Tryghed for borgerne’, der også førte 

til flere andre konkrete tiltag, bl.a. mere nabohjælp og tryghedsambassadører. Han tilføjede, at 

vagtværn ikke er en mulighed pt. 

Mona Gøthler præciserede vigtigheden af Seniorrådets synlighed og udtrykte ønske om, at dette 

kom til udtryk med foto i kommunens borgerblad ’Gentofte Lige Nu’. Michael Fenger tog dette til 

efterretning. Preben Bildtoft viste eksempel på, hvordan ældrerådet i Stevns kommune kommer til 

orde og er synlig i den lokale avis ’Stevnsbladet’. Mona påpegede desuden, at kommunens 

hjemmeside er opbygget uhensigtsmæssigt, og at dette tillige gjorde det svært for seniorer at 

orientere sig om rådet. Susanne Borch tilføjede, at en arbejdsgruppe netop er nedsat med fokus på 

dette, og at punktet er på dagsordenen ved førstkommende seniorrådsmøde. Susi Alsfelt Riise-

Knudsen supplerede, at der tidligere fandtes en folder om Seniorrådet på bl.a. bibliotekerne og 

Tranehaven. 

Preben Bildtoft spurgte herefter til udbygning af fjernvarmenettet i kommunen og omkostningerne 

ved tilslutning. Hertil svarede Michael Fenger, at tilslutning uden tilslutningsgebyr kan ske i 

forbindelse med udbygning af fjernvarmen samt i forbindelse med eftertilslutningskampagner. 

Såfremt man ønsker tilslutning uden for udbygning og kampagneperioder er prisen pt. 35.000 kr. 

Der vil dog løbende udrulles eftertilslutningskampagner, hvor tilslutning kan ske for mange borgere 

samtidig uden tilslutningsgebyr. Som udgangspunkt er ønsket, at kommunen er 100% CO2-neutral i 

år 2030. 
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Mogens Nielsen spurgte til indkvartering af fordrevne ukrainere. Michael Fenger orienterede om de 

pavilloner, der nu opsættes forskellige steder i kommunen, bl.a. på parkeringspladsen overfor 

rådhuset. Det forventes, at antallet vil stige på sigt, men at de mange private indkvarteringer her og 

nu har frigjort tid til at planlægge den langsigtede kommunale boligsituation. Han bekræftede 

desuden, at en del ukrainere er seniorer. 

Mogens Nielsen spurgte herefter til kommunens klimatilpasning ved solfangere på flade tage. 

Michael Fenger svarede, at dette iværksættes, hvor det er muligt, bl.a. i Kildeskovshallen. 

Susanne Borch takkede afslutningsvis Michael Fenger for besøget og foreslog, at borgmesteren blev 

inviteret på ny, når Seniorrådet har større punkter på dagsordenen, hvor det ønsker opbakning. 

2. Høring – Kvalitetsstandard for pleje- og sundhedsområdet 

Tina Roikjer Køtter orienterede om det årligt tilbagevendende arbejdsredskab for praktisk hjælp og 

pleje, rehabiliteringsforløb, genoptræning og forebyggende hjemmebesøg, der beskriver, hvilke 

indsatser borgeren kan forvente af kommunen. 

Kvalitetsstandarderne 2022 forelægges henholdsvis Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget den 18. 

maj 2022, Økonomiudvalget den 13. juni 2022 og Kommunalbestyrelsen den 20. juni 2022. 

Til den aktuelle kvalitetsstandard 2021 er der foreslået følgende ændringer: 

o Layoutmæssige ændringer (fjernelse af tabeller) for at imødekomme webtilgængelighed. 

Sproglige tilretninger, som vil fremgå med tydeligere ændringsmarkering. 

o Tilføjelse af nedenstående sætning ved de indsatser, hvor borgeren skal stille rengøringsartikler 

til rådighed, vil fremgå med tydelig ændringsmarkering: 

Ifølge arbejdsmiljøloven skal medarbejderne kunne udføre arbejdet sikkerheds- og 

sundhedsmæssigt forsvarligt. Der må ikke anvendes farlige stoffer og materialer, der kan være 

farlige eller forringe sikkerhed og sundhed. 

o Der er ikke foreslået ændringer i forhold til serviceniveau. 

Efter udsendelse af kvalitetsstandarderne som bilag til Seniorrådets dagsorden er det desuden 

besluttet på side 17 og side 38 at slette sætningen: Produkterne skal så vidt det er muligt være uden 

faresymboler, parfume og farve, da denne formulering overflødiggøres ved den tidligere nævnte 

ændring, hvor det netop fremgår, at der ikke må anvendes farlige stoffer og materiale. 

Herudover skal Kommunalbestyrelsen vedtage en tilsynspolitik. 

Mona Gøthler nævnte, at dokumentet burde sendes ud i papirformat, hvilket blev taget til 

efterretning. Alf Wennevold spurgte herefter, om det var muligt blot at fremsende de få sider, hvor 

ændringerne fremgik, hvortil Tina Roikjer Køtter svarede, at dokumentet skal godkendes i sin fulde 

form. Susanne Borch foreslog, at der som en hjælp blev anført på hvilke sider, ændringerne 

fremgik. Dette blev også taget til efterretning. 

3. Gentofte Mødes ’22 

Mette Svendsen, tovholder for ’Gentofte Mødes’, orienterede om festivalen for demokrati og 

samtale, der finder sted i Byens Hus den 2. september 2022. Arrangementet blev afholdt for første 

gang i 2021 og sker i samarbejde med Villabyerne og Byens Hus. 

Kommunen, råd og foreninger bidrager til et varieret program og dermed en oplagt mulighed for at 

synliggøre Seniorrådet. Faciliteterne stilles til rådighed, hvorefter form og indhold ’bor’ hos 

Seniorrådet, eksempelvis hvis eksterne gæster inviteres til at bidrage. 

Mona Gøthler spurgte til erfaringerne fra sidste år, hvortil Mette Svendsen svarede, at evalueringen 

var intern, men at mere medieomtale og endnu større tilslutning fra borgerne var ønsket. Af suc-
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ceser var bl.a. indslag om minimering af affald ved brug af bivoks i husholdningen og besøg af 

personligheder. 

 

Jesper Marcus tilføjede, at kommunens opgaveudvalg ’Fremtidens velfærdsløsninger for ældre’ 

også deltager, og at et fælles område med fuld fokus på seniorer kunne være en mulighed. 

Det besluttedes herefter at deltage, og at en mere præcis retning fastlægges på førstkommende 

seniorrådsmøde. 

4. Aktive Forårsdage 2022 

I dagene 17-18. maj vil foreninger og andre aktører inspirere og motivere alle over 60 til et sundt og 

aktivt liv. Peter Lund Madsen og Peter Qvortrup Geisling står for interessante oplæg, og der bliver 

mulighed for at prøve mange aktiviteter. Arrangementet udspringer af kommunens opgaveudvalg 

’En times motion dagligt’ med ambitionen om at skabe gode rammer for bevægelse og dermed også 

mental sundhed og trivsel. Invitation er netop udsendt til borgerne, og tilmelding åbnes den 28. 

april. 

Susi Alsfelt Riise-Knudsen gav udtryk for, at sport lå mange ældre fjernt, og at de i stedet satte pris 

på de tidligere busture med et større socialt islæt. Mona Gøthler var enig heri, hvilket flere borgere 

havde bekræftet. Susanne Borch tilsluttede sig vigtigheden i det sociale og spurgte, om disse dage 

kunne dække dette behov, hvilket Helene B. Rasmussen var sikker på, og at Gentofte læner sig op 

ad andre kommuners erfaringer med lignende forebyggelsestiltag. 

Alf Wennevold så fordele ved, at flere ældre fik glæde af arrangementet, hvor antallet af pladser på 

busturene havde været begrænset. 

Mogens Nielsen foreslog, at dagene fremover også kunne byde på inspiration til ’yngre’ sports- 

grene, f.eks. Esporten ’Counter Strike’. 

Susanne Borch konkluderede afslutningsvis, at Seniorrådet gav udtryk for at have fået mange 

henvendelser fra ældre borgere med ønsket om, at de tidligere busture genoptages, og at borgerne i 

øvrigt høres inden en så væsentlig ændring som nedlæggelse af disse udflugter. I øvrigt opfordrede 

Seniorrådet til, at borgerne blev hørt inden gennemførelse af ændringer af fremtidige aktiviteter. 

5. Regionsældreråd Nordøstgruppen / Regionsældreråd Hovedstaden 

Referater fra Regionsældreråd Hovedstadens repræsentantskabsmøde samt regionsældrerådsmøde 

den 29. marts 2022 fremsendt med dagsordenen. 

Alf Wennevold uddybede afstemningen omkring kontingent, der fremover vil blive reguleret i 

forhold til antallet af 60+ i den enkelte kommune. Der vil blive opkrævet 5,2 øre pr. borger, og med 

Gentoftes 20.009 seniorer hæves kontingentet nu fra det tidligere faste beløb på 500 kr. til 1.040 kr. 

Mogens Nielsen spurgte til kontingentets beregningsgrundlag, hvortil Alf Wennevold svarede, at 

dette ikke præsenteres for kommunen men er forelagt repræsentantskabet og herefter vedtaget. 

Steen Borup-Nielsen ønskede at høre, hvad kontingentet dækkede. Alf Wennevold forklarede, at det 

samlede beløb blandt andet betaler foredragsholdere samt administration. 

6. Orientering om kontakt til Ældre Sagen 

Else Ørsted orienterede om sit møde med Ældre Sagens næstformand Marianne Scheele og 

projektet ’Drømmekommune’. Der er tale om et samarbejde mellem foreningen og Gentofte 

Kommune, hvor et nyudviklet dialogværktøj skal gøre medarbejderne endnu bedre til at spørge ind 

til beboernes tidligere liv og dermed få sat flere ord på, hvad den enkelte beboer drømmer om og 

sætter pris på i tilværelsen. I første omgang er Rygårdcentret udvalgt som testplejehjem, og hun 
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havde opfordret dem til at inddrage Mogens Nielsen i sin egenskab af beboer-/pårørendekontakt. 

Projektet løber indtil juli 2022. Marianne Scheele inviteres til at deltage på Seniorrådets først- 

kommende møde. 

7. Meddelelser fra formanden og medlemmerne, herunder status på medlemmers opgaver 

Indledningsvis uddelte Susanne Borch bilag med kommunens regler for gavepolitik, som medtages 

på dagsordenen ved førstkommende seniorrådsmøde. 

Af tidsmæssige årsager blev dagsordenpunktet omkring Seniorrådets oplevelse af gentofte.dk også 

udsat til næste seniorrådsmøde. 

Susanne Borch oplyste, at hun er blevet kontaktet af boligselskabet Evia, der netop har købt 

Schæffergården med det formål at bygge op mod 100 servicerede seniorboliger. Først skal de dog i 

dialog med fredningsmyndigheder, da ændringerne vil kræve en helt ny lokalplan. Inden arbejdet 

påbegyndes afholdes et borgermøde, og den administrerende direktør tilbød at komme forbi et 

seniorrådsmøde, hvis dette findes relevant. Jesper Marcus påpegede, at det er så tidligt i processen, 

at rammerne endnu ikke er afgjort. Helene B. Rasmussen tilføjede, at der er tale om en privat 

udbyder, og at kommunen ikke visiterer dertil. Alf Wennevold foreslog, at den administrerende 

direktør til en start kunne inviteres til et formøde. 

Mogens Nielsen oplyste, at Trafik-arbejdsgruppen har fokus på kommunens gennemarbejdede 

Trafiksikkerhedsplan 2021, og Preben Bildtoft tilføjede, at de har efterlyst en plan for, hvilke 

strækninger og lokaliteter, der har behov for nye fysiske tiltag. Det er aftalt, at gruppen mødes med 

kommunens trafik- og adfærdskonsulent. 

Mogens Nielsen ønskede at deltage på konferencen ’Fremtidens ældrepleje – udfordringer og 

løsninger’ den 17. maj 2022 som led i opbygning af netværk. Helle Frederiksen sørger for 

tilmelding. 

Preben Bildtoft oplyste, at han havde deltaget i Ide-Husets generalforsamling, der holder til på den 

gamle Mosegårdsskole (nu Nymosehave) i Vangede. Her hjælper ældre andre ældre, blandt andet 

med aktiviteter i værksted, IT samt telefontjeneste. Han kunne fortælle, at Ide-Huset har etableret et 

samarbejde med Charlotteklubben, og at jubilæum kan fejres til efteråret. Steen Borup-Nielsen 

tilsluttede sig med anbefaling af værestedet, og Mona Gøthler tilføjede, at Ide-Huset også er 

repræsenteret på Rådhusdagene. 

Jesper Marcus orienterede om den frivillige forening ’Danmarks Mindste Forsamlingshus’, der har 

til huse i pavillonen bag Charlottenlund Station. Huset er en platform for borgerdrevne initiativer og 

skaber, som mødested for alle, aktiviteter i lokalmiljøet. 

Tina Roikjer Køtter oplyste, at en brugertilfredshedsundersøgelse inden længe igangsættes på 

ældreområdet og forventes afsluttet inden sommerferien. Undersøgelsen vil supplere med god viden 

om borgernes vurdering af de enkelte ydelser. Jesper Marcus tilføjede, at dette også vil blive brugt i 

det politiske arbejde. 

Sophie Harms oplyste, at plejeboliger og dagcentre deltager i kampagnen ”Hvad er vigtigt for dig- 

dagen” den 9. juni 2022. Et koncept udviklet af Selskab for Patientsikkerhed med fokus på borger-

nes ønsker og støtte til personalet i at være nysgerrige på, hvad der er vigtigt, som hun ved andre 

kommuner har positive erfaringer med. 

Mona Gøthler sendte indledningsvis hilsner fra Gitte Anni Mikkelsen. Herefter oplyste hun, at hun 

havde deltaget i ’Gentofte – fri for tyveri’ den 23. marts. Hun spurgte desuden til, om seniorrådets 

besøg på plejehjem tænkes genoptaget. Hertil svarede Susanne Borch, at det bestemt er tanken, og 

Sophie Harms tilføjede, at der på få plejehjem stadig er krav om mundbind grundet Covid-19. 
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Mona Gøthler foreslog herudover at genbehandle dokumentet ’Opsamling på proces om 

arbejdsformen i Seniorrådet’ fra den 18. december 2019, og det besluttedes, at hun på 

seniorrådsmødet den 18. maj 2022 vender tilbage med et oplæg hertil. Dokumentet udsendes til alle 

inden da. 

 

Else Ørsted oplyste, at hun havde besøgt Jægersborghave, hvor Ordruplunds borgere nu er flyttet til 

den nordlige del, hvilket fungerer fint, og at flere medlemmer af beboer-/pårørenderådet ønskede at 

fortsætte. Herudover havde mødet handlet om, at flere beboere savnede aktiviteter og utilfredshed 

med kosten. Det viser sig, at aktivitetsniveauet er forskelligt fra etage til etage, da plejehjemmet er 

udfordret på rekruttering. Else deltager igen i næste uge. 

Steen Borup-Nielsen oplyste, at han havde besøgt Søndersøhave. I forlængelse af Michael Fengers 

besøg hæftede han sig desuden ved, at borgmesteren ikke virkede afvisende overfor Seniorrådets 

ønske om synlighed i ’Gentofte Lige Nu’. 

Susanne Borch oplyste, at Egebjerg havde håndteret en arbejdsskadesag godt. Plejehjemmet har 

ligesom flere andre steder udfordringer med personalemangel. 

8. Næste møde – onsdag den 18. maj 2022 

9. Eventuelt 

Intet at tilføje under dette punkt. 


