Seniorrådet i Gentofte Kommune
Referat fra Seniorrådets møde den 20. februar 2019
Til stede: Alf Wennevold, Inger Hee, Per Bjarvin, Susi Alsfelt Riise-Knudsen, Ole ScharffHaarbye, Mona Gøthler, Preben Bildtoft og Susanne Borch. Afbud fra Else Ørsted.
Fra Social & Sundhed: Susanne Andersen, Lone Jørgensen, Susanne Khalil (referent). Afbud fra
Helene B. Rasmussen.
Fra Kommunalbestyrelsen: Anne Hjorth og Louisa Schønnemann Bøttkjær. Afbud fra Bente
Frimodt-Møller.
1. Godkendelse af referat fra sidste møde.
Godkendt.
2. Godkendelse af referat fra det konstituerende møde.
Godkendt.

3. Meddelelser fra formanden.
Inger Hee orienterede om deltagelse i workshop arrangeret af Danske Ældreråd. Workshop havde
fokus på seniorrådenes arbejdsforhold. Der er stor forskel på rådendes arbejdsforhold i de enkelte
kommuner. Inger Hee konstaterede at seniorrådet i Gentofte har gode muligheder og arbejdsvilkår
og der hersker en gensidig respekt mellem rådet, forvaltningen og politikere, men sådan er det ikke
alle steder. Enighed om at kommunernes seniorråd kan være mere synlige.
Inger Hee oplyste endvidere, at hun har deltaget i kostrådsmøde. Udbuddet vedrørende maden til
Plejeboliger og Tranehaven er færdigt. Leverandøren bliver fortsat Det Danske Madhus. Men der
ændres i konceptet, så der leveres varm mad (aftensmad) fra Det Danske Madhus, mens den øvrige
kost fra 1. oktober 2019 kan tilkøbes og tilberedes lokalt (morgenmad og frokost). Det giver mere
frihed lokalt i forhold til ønsker og behov. Der blev spurgt til om der stadig kun var tilbud fra en
leverandør af mad, hvilket Susanne Andersen svarede ja til. Det ville være ønskeligt med flere
leverandører. Dette gælder også maden til hjemmeboende. Inger Hee sagde, at der samarbejdes med
en række omkringliggende kommuner om at finde en løsning på levering af mad til de
hjemmeboende. Lone Jørgensen tilføjede, at det er en meget kompliceret opgave, fordi mange skal
have specialkost, hvilket kan være svært at håndtere.
Inger Hee oplyste, at køreplanerne er fjernet fra busstoppestederne på hele Sjælland. Ældre Sagen er
ind over. Ole Scharff-Haarbye oplyste, at Folketinget har taget emnet op i spørgetiden.
Preben Bildtoft tilføjede, at det er underligt at Danske Ældreråd ikke er på banen i denne sag.
4. Høring – Folkeoplysningspolitik.
Anne Hjorth oplyste, at folkeoplysningspolitikken er en opdateret udgave der løber til 2024.
Inger Hee påpegede, at Børn og Unge er nævnt i politikken, men ikke seniorrådet hvilket er
ønskeligt. Seniorrådets høringssvar mailes til Susanne Khalil der sørger for at videresende.

Der blev spurgt til om der kommer en opdateret pjece, hvilket Anne Hjorth mente at der gør.
Per Bjarvin påpegede at det er vanskeligt at blive godkendt som klub, hvis man ikke har et
tilhørsforhold. Til dette svarede Anne Hjorth, at man ikke må afvise nogen og der bruges meget tid
på at tilgodese alle og der er mange puljer der kan søges, f.eks. til aktiviteter.
Anne Hjorth oplyste sluttelig, at politikken er til høring flere steder og at man vil kigge på de
indkomne høringssvar på Kultur og Fritidsudvalgets møde i maj.

5. Seniorrådets satsningsområder.
Inger Hee oplyste, at arbejdsgruppen om værdighed har stået på stand by, men at arbejdet nu vil
blive genoptaget.
6. Seniorrådet forbrug 2018.
Alf Wennevold havde ingen bemærkninger til seniorrådets forbrug. Susi Alsfelt Riise-Knudsen
forslog at der bruges nogle penge på at reklamere for seniorrådet i Villabyerne. Inger Hee foreslog,
at hun i første omgang vil tage kontakt til Kommunikation med henblik på, at man i GLN skriver
lidt om seniorrådet, hvem der er valgt, kontaktliste m.v. Enighed om dette i rådet.

7. Danske Ældreråd/Regionsældreråd/Nordøstgruppen.
Inger Hee oplyste, at der først er møde i regionsældrerådet den 20. marts.

8. Status opgaveudvalg.
Inger Hee nævnte at hun er meldt sig til opgaveudvalget ”Byens Hus”.
9. Bordet rundt.
Per Bjarvin oplyste, at Tilgængelighedsforum mødes i april måned, hvor man skal besigtige en bro
der skal placeres ved Nymosen.
Susi Alsfelt Riise-Knudsen oplyste, at hun skal mødes med Styrelsen for Slotte og
Kulturejendomme omkring Bernstorffsparken, idet der ikke findes en handicapparkering ved
Dronning Louises Hus i slotshaven.
Per Bjarvin henviste til mail seniorrådet har modtaget fra Danske Ældreråd omkring
middagsarrangement. Det blev aftalt, at Inger Hee svare tilbage og takker for tilbuddet, men at
Gentofte Kommune allerede har en del arrangementer af lignende karakter.
Preben Bildtoft oplyste, at det går meget fint på Søndersøhave. Stedet ser frem til at fejre 80 års
fødselsdag i marts. Oplyste endvidere, at der arbejdes med at få etableret et beboer/pårørenderåd på
Brogårdshøj.
Mona Gøthler oplyste, at hun har deltaget i møde på Lindely, hvor der fremadrettet er aftalt regler
for dagsordener og referater. Mona Gøthler spurgte, om pårørende bliver informeret når der ændres
i en beboers medicin. Susanne Andersen svarede, at apotekerne løbende opdatere medicinlister, så
stederne kan ikke påtage sig hele tiden at orientere de pårørende om navneændringer på præparater,
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men at man som regel har lavet en aftale med de pårørende om at fortælle om dissiderede
ændringer, hos de beboere der ikke selv er i stand til at styre deres medicin.
Mona Gøthler nævnte, at det nogle steder på Adelaide opleves, at der er mange vikarer. Susanne
Andersen svarede, at hun ikke har kendskab til om der sker noget konkret på Adelaide som gør, at
der er mange vikarer, men at der pt. er fuld gang i afviklingen af Nexus-kurser for de ansatte og det
derudover kan opleves vanskeligt at rekruttere personale.
Mona Gøthler roste det aktiverende team, der skaber godt humør.
Louisa Schønnemann Bøttkjær orienterede om opstart af nyt opgaveudvalg ”Det grønne Gentofte”,
der er et opgaveudvalg nedsat i forlængelse af arkitektturpolitikken. Gentofte Kommune er kendt
for at være en grøn kommune. Emnerne er bl.a. Bevaring/Udvikling, Privat/Offentlig, klimahensyn
m.m.
Lone Jørgensen orienterede om opfordring på facebook ”Hjælp os med at kommunikere bedre”.
Hvis man vil deltage i borgerpanel, kan man tilmelde sig til Tine Faurby i Pleje & Sundhedsdrift.
Ole Scharff-Haarbye oplyste, at han pt. ikke har adgang til at læse e-mails. Per Bjarvin opfordrede
ham til at henvende sig hos Ældre Sagens netcafé, der kan hjælpe ham med at få adgang.
Ole Scharff-Haarbye spurgte om der var nogle der kendte et jazz-orkester der kunne spille på
plejehjem, da det orkester der spiller på Holmegårdsparken er for dyrt. Inger Hee gjorde i den
forbindelse opmærksom på, at det er op til hvert enkelt plejehjem, selv at prioritere budgettet til
underholdning og aktiviteter.
Ole Scharff-Haarbye orienterede om madspilds-beholdere der hentes rundt omkring i kommunen og
køres til Vestforbrændingen, hvor maden omdannes til biobrandstof.
Ole Scharff-Haarbye sagde, at han var bekendt med at puljen til klippekortsordningen afskaffes.
Susanne Andersen svarede, at puljeordningens midler overgår til drift. Registreringen af den
enkeltes forbrug i ordningen har krævet meget administration. Denne registrering ophører, men det
vil være muligt at fastholde en stor del af aktiviteterne.
Ole Scharff-Haarbye oplyste, at Folketinget har haft en forespørgsel omkring brandforhold på
plejehjem. Han spurgte, om Gentofte Kommune overholder reglerne og om skema er sendt tilbage
til ministeriet. Susanne Andersen svarede, at hun er sikker på at Gentofte Ejendomme har sendt
skema retur. Anne Hjorth tilføjede, at man er opmærksomme på problematikken og at man skal
kunne leve op til reglerne på området.
Alf Wennevold oplyste, at han og Susi Alsfelt Riise-Knudsen har deltaget i 2 møder om Trafikcafe
arrangement, der afholdes den 8. maj. Intet hørt. Alf Wennevold rykker.
10. Næste møde – onsdag den 20. marts – mødet holdes på rådhuset, udv. 1.
11. Eventuelt.
Inger Hee oplyste, at mødet i april holdes på Rygårdcentret
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