
 

 Seniorrådet i Gentofte Kommune 

 

Referat fra Seniorrådets møde den 6. september 2017 

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

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

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.Omvisning på Rygårdcentret ved forstander Berit Kronby. 

Berit Kronby forestod omvisningen på Rygårdscentret. 

 

 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde.  

Sonja Minor Hansen påpegede, at hendes utilfredshed vedrørende manglende orientering om 

Kostrådet og manglende klage fra borger, ikke var nævnt i referatet. Til orientering kan det oplyses, 

at dette blev nævnt i referatet fra juni måned. Rådet er orienteret om dette pr. mail. Referatet blev 

godkendt.  

Ole Scharff-Haarbye oplyste, at der mangler et referat på kommunens hjemmeside. Det er 

efterfølgende undersøgt og der mangler ikke noget referat.  

 

 

3. Meddelelser fra formanden. 

Alf Wennevold oplyste, at han har deltaget i et møde i arbejdsgruppen om Trafiksikkerhed.  

 

 

4. Udpegning af 1 repræsentant til referencegruppen for TOJ-projektet(ombygning af 

Tranehaven, Ordruplund og Jægersborghave). 

Susanne Andersen orienterede om TOJ-projektets referencegruppe der kan inddrages om stort og 

småt i forbindelse med ombygning/udbygning. Ole Scharff-Haarbye oplyste, at han deltog sidste 

gang der var en referencegruppe. Susi Alsfelt Riise-Knudsen, Ole Scharff-Haarbye og Mogens 

Nielsen ønskede at deltage i arbejdsgruppen. Susi Alsfelt Riise-Knudsen blev valgt ved 

lodtrækning.      

  

 

5. Seniorrådsvalget.  

Mogens Nielsen oplyste, at han har haft kontakt til Villabyerne for at anmode om en præsentation i 

avisen af de personer der opstiller til valget samt hvad rådet vil arbejde for i de kommende 4 år. Det 

er svært at trænge positivt igennem hos avisen. Ole Stephensen har givet tilsagn om at hjælpe rådet 

med at formulere nogle punkter som det fremtidige råd vil have fokus på.    

 

Alf Wennevold oplyste, at der ikke er flere der har meldt sig som opstillet til seniorrådsvalget, 

hvilket betyder at der er 13 opstillede i alt. Ole Scharff-Haarbye udtrykte utilfredshed med at der 
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har været afholdt lodtrækning 3 gange og at det bare ikke var godt nok at der ikke var styr på 

indleverede breve fra alle opstillede. Helene Rasmussen beklagede, og oplyste, at kommunen vil 

evaluere procedurerne for indlevering af opstillingsblanketter. Ole Scharff-Haarbye ønskede oplyst 

hvor mange stemmeberettiget der var i år samt tallet for 4 år siden. Susanne Khalil undersøger dette. 

Karl Bøtker har oplyst at tallet for 2017 er ca. 19.300. I 2013 var tallet 18.294.  

   

 

 

6. Rådhusdage. 

Rådhusdagene afvikles fra 10.- 13. oktober med arrangementer kl. 13 og 16. 

Det blev aftalt at Sonja Minor Hansen laver en fordelingsliste. Sonja Minor Hansen bad alle huske 

at sende hende en mail, omkring hvilke tidspunkter man ønsker at stå i standen. Der blev udtrykt 

ønske om en stor stand og Susanne Khalil oplyste, at Seniorrådets stand vil blive placeret til venstre 

for trappen til 1. sal.  

  

 

7. Temamødet den 5. oktober. 

Susi Alsfelt Riise-Knudsen oplyste, at det er politiet der står for programmet til temamødet den 5. 

oktober fra kl. 14.00-17.00. Det blev diskuteret om der skal komme en tryllekunstner og optræde. 

Susi Alsfelt Riise-Knudsen undersøger dette nærmere. Mogens Nielsen sørger for information til 

Villabyerne om arrangementet. Det blev endvidere aftalt, at Susi Alsfelt Riise-Knudsen vil anmode 

politiet om at medbringe folder om tricktyveri til uddeling på temamødet.   

 

 

8. Danske Ældreråd/Regionsældreråd. 

Alf Wennevold orienterede om deltagelse i Regionsældrerådsmødet, hvor punktet på dagsordenen 

handlede om, at regionen står for ikke-akut patienttransport til og fra et af regionens hospitaler. 

Dette er uden udgift for patienten. Transport til hospital uden for regionen skal man selv sørge for, 

medmindre patienten er henvist fra et af regionshospitalerne efter en sundhedsfaglig vurdering.  

F.eks. kan nævnes, at hvis en patient henvises fra Rigshospitalet til Odense Universitetshospital, så 

sørger regionen for transporten. Siddende kørsel til genoptræning sørger kommunen for.  

 

 

 

9. Status opgaveudvalg. 

Bente Frimodt-Møller oplyste, at opgaveudvalget om Borgerrettet behandling kun har modtaget 

positive høringssvar og at Borgerrettet behandling kommer til godkendelse på Kommunalbe-

styrelsens møde i september.   

 

Anne Hjorth orienterede om det nye opgaveudvalg bolig social indsats, der har holdt sit første 

møde, der bl.a. foregik ved at opgaveudvalget var på en bustur til 3 udvalgte områder i kommunen. 

 

 

10. Bordet rundt.  

Mogens Nielsen mente, at det kommende seniorråd bør profilere sig på en række mærkesager. Dette 

var Ole Scharff-Haarbye uenig i. Han mente at man har forsømt mulighederne for at få fokus på 

hvad seniorrådet har lavet gennem årene og har ikke brugt Villabyerne nok. Dette var der flere 

rådsmedlemmer der var uenige med Ole Scharff-Haarbye i. Alf Wennevold oplyste, at han flere 
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gange havde kontaktet Villabyerne, bl.a. for at få dem til at lave en klumme. Susi Alsfelt Riise-

Knudsen supplerede med at sige, at hun mange gange havde forsøgt at trænge igennem til pressen – 

også uden held. Alf Wennevold spurgte, hvad Ole Scharff-Haarbye selv havde gjort for at få mere 

fokus på rådet, hvortil Ole Scharff-Haarbye svarede, at han ikke havde gjort noget, da han ikke 

mente at det var hans opgave. 

 

Mogens Nielsen sagde, at Seniorrådet består og mente derfor, at det er vigtigt at der i fællesskab – i 

det nye råd - tages en beslutning om nogle emner, som rådet fremadrettet skal arbejde med. Oplyste 

endvidere, at Villabyerne har lovet at lave et indlæg om Seniorrådsvalget.   

Preben Bildtoft mente, at det var vigtigt at alle fik lige muligheder for at give deres mening til 

kende – også de nye der opstiller, hvortil Mogens Nielsen svarede, at det netop er derfor der 

afholdes et valgmøde med samtlige opstillede den 18. september.   

  

Per Bjarvin sagde, at rådet bør finde nogle emner som rådet brænder for at arbejde med 

fremadrettet. Ole Scharff-Haarbye klagede over, at der ikke var udarbejdet årsrapporter og henviste 

til at seniorrådene i en række andre kommuner havde valgt at udarbejde fine årsrapporter, så det var 

ham uforståeligt, at der ikke blev udarbejdet årsrapporter i Gentofte Seniorråd. 

Til dette svarede Mogens Nielsen, at rapporter og redegørelser m.m. er spild af ressourcer og penge, 

idet de ikke bliver læst.  

 

Poul V. Jensen tilføjede, at han ikke mente at det er en kollektiv ting at opstille til seniorrådet, men 

at man opstiller individuelt.  

 

Sonja Minor Hansen oplyste, at Ordruplund mangler repræsentanter i beboer/pårørenderådet. 

 

Per Bjarvin oplyste, at Nymosehaves beboer/pårørenderåd i forbindelse med værdighedspolitikken 

har haft nogle gode drøftelser omkring hvordan man skal gøre tingene på Nymosehave. 

Medarbejderne er meget engageret.  

 

Ole Scharff-Haarbye spurgte om kommunen har en beredskabsplan på hjemmeplejeområdet, hvis 

private leverandører ikke kan leve op til kontrakten, hvortil Susanne Andersen svarede, at 

kommunen har forsyningspligt og kan tage sig af akutte situationer.  

 

Ole Scharff-Haarbye orienterede om afholdt 50’er fest på Jægersborghave. Stor Succes! 

Susanne Andersen oplyste, at det er det aktiverende team der består af 3 medarbejdere, der er 

igangsættere af aktiviteter. Ole Scharff-Haarbye spurgte hvad man gør for ældre med et 

alkoholproblem, hvortil Susanne Andersen svarede, at der findes en særlig lille enhed (visiteres) på 

Egebjerg som tager sig af meget dårlige borgere.  

   

Susi Alsfelt Riise-Knudsen orienterede om deltagelse i beboer/pårørenderådsmøde på Salem. Her 

blev klippekortordningen rost, da den går over alt forventning.  

Sluttelig oplyste Susi Alsfelt Riise-Knudsen, at Tilgængelighedsforum har besigtiget lysregulering, 

kantsten, fortove m.v. på Ordrupvej.     

 

 

11. Næste møde – 4. oktober – mødet holdes på Brogårdshøj. 

 

12. Eventuelt. 
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Intet. 


