
 

Seniorrådet i Gentofte Kommune 

 

Referat fra Seniorrådets møde den 14. februar 2018 

Til stede: Alf Wennevold, Inger Hee, Susi Alsfelt Riise-Knudsen, Ole Scharff-Haarbye, Susanne 

Borch, Mona Gøthler, Preben Bildtoft og Else Ørsted. Afbud fra Per Bjarvin. 

Fra Social & Sundhed: Susanne Andersen, Lone Jørgensen. Susanne Khalil (referent). Afbud fra 

Helene B. Rasmussen.  

Fra Kommunalbestyrelsen: Anne Hjorth. Afbud fra Bente Frimodt-Møller og Louisa 

Schønnemann Bøttkjær.    

 

1.Godkendelse af referat fra sidste møde.  

Preben Bildtoft mente, at referatet manglede at nævne den diskussion der havde været på mødet   

omkring kommunens parkeringsproblemer, bl.a. i forhold til handicap- p-pladser m.m. Alf 

Wennevold svarede, at Bente Frimodt-Møller spørges på næste møde, om hun er enig i det hun er 

citeret for at sige omkring kommunens parkeringsproblemer, som blev noteret i referatet fra den 10. 

januar, pkt.5, 2. afsnit. Referatet vedlægges på ny.       

 

2. Meddelelser fra formanden. 

Alf Wennevold orienterede om planen for rådets møder for resten af foråret. Rådet ønskede, at 

Marianne Grundsøe (kommunikationschef), Annette Ishøy- Rasmussen IT-chef og Andreas 

Smedegaard fra Kommunikation, indkaldes til et kommende seniorrådsmøde vedrørende 

kommunens hjemmeside.    

Alf Wennevold foreslog, at Holmegårdsparken besøges i maj måned. Susi Alsfelt Riise-Knudsen 

foreslog at dagcentret Vennerslund besøges. Susanne Khalil undersøger muligheden for dette. 

 

 

3. Præsentation af www.Boblberg.dk. 

Anders Stæhr – medstifter af Boblberg – gav en introduktion til www.Boblberg.dk. Boblberg er en 

digital løsning og ideen til Boblberg er ment som en slags digital opslagstavle for brugerne, hvor 

man kan søge efter kontakt/samvær med andre som deler interesser. Systemet er indrettet i 

samarbejde med brugerne og er enkelt at betjene.   

Hvem bruger Boblberg? Hovedsageligt seniorer, børnefamilier og unge.  

Hvor findes Boblberg? Boblberg er nu repræsenteret i 22 kommuner (alle 5 regioner) og systemet 

breder sig til flere kommuner, alle aldersgrupper og har nu mere end 47.000 medlemmer.  

 

Susi Alsfelt Riise-Knudsen spurgte, hvordan økonomien hænger sammen, hvortil Anders Stæhr 

svarede, at kommunerne betaler et årligt abonnement. Susanne Andersen oplyste, at Gentofte 

Kommune betaler abonnement via midler fra værdighedspuljen (forebyggelse af ensomhed).  

Anders Stæhr viste nogle eksempler på forskellige måder at anvende Boblberg på og oplyste 

endvidere, at Boblberg.dk går i luften i Gentofte Kommune den 1. marts. Der vil i forbindelse med 

opstart blive distribueret informationsmateriale, bl.a. i GLN (Gentofte Lige Nu).   

Alf Wennevold spurgte, hvad der forventes af seniorrådet, hvortil Susanne Andersen svarede, at 

rådet gerne skal være med til at udbrede kendskabet til Boblberg.dk. Lone Jørgensen tilføjede, at 

kommunens rolle er at understøtte platformen, til glæde for brugerne i kommunen.   

http://www.boblberg.dk/
http://www.boblberg.dk/
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Preben Bildtoft spurgte om der var en aldersgrænse hvilket der blev svaret nej til. Brugerne er fra 15 

– 94 år.               

 

 

4. Principper for anvendelse af pulje til bedre bemanding i hjemmeplejen på plejehjem,    

plejecentre, m.m. 

Susanne Andersen orienterede om principper for anvendelse af pulje til bedre bemanding i 

hjemmeplejen m.m. Gentofte Kommune får ca. 6,8 mill. kr. der primært skal anvendes til at 

medarbejdere kan gå op i tid. Punktet har været drøftet på Ældre, Social- og Sundhedsudvalget og 

pengene foreslås fordelt med fokus på de borgere med størst behov, herunder demens- og 

psykiatriområdet.   

Mona Gøthler spurgte om det er muligt at ansætte kontorpersonale hvis ikke plejepersonalet ønsker 

at gå op i tid, hvilket Susanne Andersen svarede nej til. Pengene skal gå til plejepersonale. Ole 

Scharff-Haarbye spurgte, hvor mange varme hænder der bliver tilført, med de nye puljemidler,  

hvortil Susanne Andersen svarede, at der ikke er en endelig fordeling endnu og at de samlede 

midler skal fordeles på mange enheder. I plejeboligerne vil det være på niveau med puljen til bedre 

bemanding i ydertimerne (værdighedspuljen). Mona Gøthler spurgte hvornår det træder i kraft, 

hvortil Susanne Andersen svarede, at redegørelsen til ministeriet skal indsendes senest 1. april og 

derefter skal sagen politisk behandles i maj måned. Rådet tilsluttede sig forslag 

 

   

5. Orientering om TOJ-projektet (modernisering af Tranehaven). 

Susi Alsfelt Riise-Knudsen orienterede om møde i referencegruppen i forbindelse med 

modernisering af Tranehaven. Referencegruppen skal bidrage til kvalitetssikring og endvidere give 

informationer videre til Seniorrådet og Handicaprådet. Det nye Tranehaven skal stå klar i 2020 og 

vil frem over – når det er færdig renoveret t bygget – rumme 83 pladser med enestue. Planen er 

endvidere at Ordruplund og Tranehaven vil blive sammenlagt. Susanne Borch spurgte hvor man vil 

placere folk imens byggeriet står på hvortil Susanne Andersen svarede, at man bl.a. vil etablere en 

midlertidig afdeling på Sankt Lukas. Ole Scharff-Haarbye spurgte hvor på grunden man skal 

udbygge på Jægersborghave, hvortil Susanne Andersen svarede, at det endnu ikke er afklaret. Der 

vil forud for ombygningen finde en nabohøring sted.   

 

 

6. Henvendelse fra borger vedr. priser på pensionistsvømning. 

Alf Wennevold orienterede om borgerhenvendelse vedrørende priser på pensionistsvømning i 

Kildeskovshallen. I Seniorrådet var holdningen den, at priserne på pensionistsvømning ikke kan ses 

isoleret, men må ses i sammenhæng med det serviceniveau, kommunen i øvrigt har, og man fandt 

ikke priserne var for høje i forhold til ydelsen. Alf Wennevold oplyste, at han vil svare borgeren. 

   

 

7. Danske Ældreråd/Regionsældreråd. 

Alf Wennevold oplyste at Danske Ældreråd har udsendt invitation til den årlige konference i 

Nyborg i maj. Tilmelding sker til Susanne Khalil senest den 15. marts med angivelse af hvilke 

seminarer man ønsker at deltage i.  

 

Alf Wennevold oplyste endvidere, at formanden og næstformanden har meldt sig som deltagere i et 

møde i Danske Ældreråd den 5. april i Næstved. Det koster 400 kr. pr. person. 
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8. Seniorrådets satsningsområder. 

Alf Wennevold oplistede de punkter rådet er enige om man skal arbejde med fremadrettet: 

 

 Trafik 

 Kost 

 Værdighed  

 Overgang til seniorliv 

 

Der vil blive udsendt en bredere formulering og præcisering til næste møde. 

 

Ole Scharff-Haarbye foreslog demens og faldulykker som emner til et temamøde. Alf Wennevold 

svarede, at temamøder vil blive drøftet på næste møde.   

 

 

9. Nyt fra opgaveudvalgene. 

Inger Hee orienterede om hendes og Alf Wennevolds deltagelse i en arbejdsgruppe under 

opgaveudvalget Digitalisering den 3. januar. Inger Hee havde fremhævet, at det var vigtigt, at man 

holdt fast i etikken og bruger teknologien så ”de varme hænder” frigives til andre opgaver.  

 

Alf Wennevold deltog den 17. januar i temamøde under opgaveudvalget Detailhandel. Han stillede 

forslag om en shuttlebus der kan binde bydelscentrene sammen. 

  

Alf Wennevold oplyste endvidere, at han havde deltaget i en workshop 30. januar under 

opgaveudvalget arkitekturpolitikken. Under diskussionen om bortskaffelse af for meget 

overfladevand foreslog han mere grøn beplantning i parkerne.   

 

Ole Scharff-Haarbye orienterede om arbejdet i opgaveudvalget Detailhandel.  

P.g.a. faldende omsætning i dagligvarebutikker m.fl. i Gentofte Kommune, har der har været 

foretaget en brugerundersøgelse, for at klarlægge borgernes forbrugs vaner. Undersøgelsen viste at 

folks adfærdsmønstre har ændret sig. Færre handler lokalt, og flere og flere går ud og spiser eller 

køber færdigretter og handler på nettet hvilket presser butikkerne. 

 

 

10. Bordet rundt. 

Mona Gøthler efterlyste forklaring på hvad rådets budget er anvendt til. Materiale med oversigt 

over udgiftsposter til seniorrådsvalget blev omdelt med en kort gennemgang. 

Mona Gøthler orienterede om møde i Kostrådet hvor Seniorrådets opgaver og kompetencer blev 

drøftet. Mona Gøthler oplyste, at Lindely har en kostpolitik, men opfordrede rådets medlemmer til 

at undersøge om plejehjemmene har en kostpolitik.  

Preben Bildtoft orienterede om besøg på Søndersøhave hvor han havde fået en rundvisning. Han var 

også blevet orienteret om ønskerne om at konvertere boliger fra plejeboliger med hjemmehjælp, til 

plejeboliger med fast personale(plejehjem).  

 

Else Ørsted orienterede om besøg på Ordruplund. Deltaget i foredrag fra en hygiejnesygeplejerske 

om bakterier m.v.  
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Anne Hjorth oplyste, at hvis man vil følge med i de politiske beslutninger m.v. ligger alle referater 

m.m. på kommunens hjemmeside under ”indflydelse og politik”.  

 

Susanne Andersen orienterede om at Ældre, Social – og Sundhedsudvalget, har tiltrådt at man 

konvertere alle pladser på Søndersøhave til plejehjemspladser, idet der er pres på ventelisten til en 

plejehjemsplads, men vigende efterspørgsel efter en plejebolig. Søndersøhave har store boliger, så 

flere ægtepar kan tilbydes en bolig.  

Lone Jørgensen orienterede om udbud af personlig og praktisk hjemmehjælp. Udbudsmaterialet er i 

høring og alle der vil byde på opgaven kan søge. Seniorrådet vil blive hørt i april måned.  

 

Susanne Borch orienterede om deltagelse i husrådsmøde på Egebjerg. Her bor andre typer borgere 

end på øvrige plejehjem. Klippekortordningen er populær.  

 

Ole Scharff-Haarbye orienterede om deltagelse i Nytårskur på Kløckershave. Arbejdstilsynet har 

været på besøg og alt var ok. Der er valg til beboer/pårørenderådet den 27. februar. 

Mona Gøthler spurgte om alle plejehjem har besøg af arbejdstilsynet hvert år, hvortil Susanne 

Andersen svarede, at det ikke er alle steder man har besøg hvert år. I forhold til APV skal disse 

afholdes hvert 3. år.   

 

Inger Hee orienterede om introduktionsbesøg på Rygårdcentret. Deltager i 

beboer/pårørenderådsmøde i marts. Oplyste endvidere, at man på næste møde i Kostrådet vil gå 

mere i dybden med en række emner. Kontrakten med madleverandøren udløber i 2019.  

 

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

Klippekortordningen er populær men besværlig, da der er meget administration. 

Stedet har lægeordning med 3 læger der har hvert sit hus.       

 

Mona Gøthler orienterede om situation hvor beboer ikke fik besøg af sin læge og der blev spurgt til 

plejehjemslægernes rolle. Susanne Andersen oplyste, at det stadig er den faste praktiserende læge 

der skal kontaktes. Tilføjede at rigtig mange beboere har valgt at tage imod tilbud om 

plejehjemslæge, men det er frit for borgeren at vælge. Alf Wennevold tilføjede, at man må ringe til 

1813, hvis man ikke kan vente.   

 

 

11. Næste møde – 14. marts 2018 – mødet holdes på rådhuset. 

 

 

12. Eventuelt. 

Ole Scharff-Haarbye orienterede om artikel i Helsingør Dagblad om en gammel syg dame der ikke 

kunne få en plejehjemsplads og spurgte hvor syg man skal være for at få tildelt en plads, hvortil 

Susanne Andersen svarede, at man skal visiteres og man skal have særlige behov. Det er ikke 

alderen der afgør om man kan blive visiteret. Det er visitatorer der visitere til en plejehjemsplads i 

tæt dialog med den enkelte borger. 

 

Preben Bildtoft sagde at der bør arbejdes på at få busruter på tværs i kommunen.  

Mona Gøthler sagde, at hvis man høre noget om mad – giv det videre til Kostrådet.     
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