
Seniorrådet i Gentofte Kommune 

 

 

Referat fra Seniorrådets møde den 9. november 2016. 

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

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

Fra Social & Sundhed: Torben H. D. Petersen, Susanne Andersen, Lone Jørgensen, Tine Faurby 

og Karl Bøtker (referent). Afbud fra Helene B. Rasmussen og Susanne Khalil.  

Fra Kommunalbestyrelsen: Bente Frimodt-Møller og Anne Hjorth deltog under punkt 1 og 4. 

Afbud fra Poul V. Jensen.    

 

 

1. Omvisning på Kløckershave ved forstander Ulla Rytved 

Forstander Ulla Rytved forestod omvisning på Kløckershave.  

 

 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde 

Referatet blev godkendt.  

 

 

3. Meddelelser fra formanden 

Intet.  

 

 

4. Høring ”Sundhed i Gentofte” 

Forebyggelseschef Torben H. D. Petersen, Forebyggelse & Sundhedsfremme, orienterede om, at 

Gentofte Kommune i 2016 har udarbejdet en strategi for den borgerrettede forebyggelse: ”Sundhed 

i Gentofte – Borgerrettet forebyggelse 2017-224.” Strategien tager tråden op fra kommunens 

tidligere sundhedspolitikker, hvor der var fokus på den borgerrettede forebyggelse og det 

sundhedsfremmende arbejde. I modsætning til de tidligere politikker er strategien kommet til ved en 

samskabende proces i kommunens opgaveudvalg Ny sundhedspolitik, der havde 10 borgere og 5 

politikere som medlemmer.     

 

Torben H. D. Petersen orienterede herefter om sundhedsudfordringer i Gentofte Kommune, der bl.a. 

er blevet belyst ved Region Hovedstadens sundhedsprofil (2013). Det er især de helt unge voksne 

(16-24 år) og de ældre over 65 år, der har de største sundhedsudfordringer. For sidstnævnte gruppe 

drejer det sig især om risikabel alkoholadfærd og mangel på motion. De ældste borgere (over 80 år) 

har den største udfordring i forhold til mental sundhed.  

 

Torben H. D. Petersen gennemgik herefter overordnet det udsendte materiale. Han oplyste i den 

forbindelse, at der med henblik på implementeringen af strategiens anbefalinger vil blive udarbejdet 

handleplaner m.v.  

 

Seniorrådet fandt, at ”Sundhed i Gentofte – Borgerrettet forebyggelse i 2017-2024” indeholdt fine 

principper, som man kunne støtte, ligesom der var ros til, at der var lagt op til lokalinddragelse og 
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partnerskaber. Seniorrådet anmodede samtidig om at blive orienteret nærmere om 

implementeringen m.v. 

 

 

5. Forslag til mødeplan for 2017 

Forslaget til mødeplan, der var udsendt med dagsordenen, blev godkendt.  

 

Det blev samtidig besluttet, at Seniorrådet afholder møde på kommunens plejehjem på hvert andet 

møde, første gang på Søndersøhave den 8. februar 2017. 

 

 

6. Anvendelse af værdighedsmilliarden for 2017 

Susanne Andersen gennemgik overordnet en oversigt over forslag til anvendelse af 

værdighedsmilliarden, der var blevet sendt til rådets medlemmer efter udsendelsen af dagsordenen  

 

Seniorrådet støttede og roste forslagene, og fandt det herunder glædeligt, at der ikke blot var tale om 

forslag til forlængelse af eksisterende indsatser, men også nye, dynamiske projekter.   

 

 

7. Forebyggelse af ufrivillig ensomhed 

Tine Faurby, Pleje & Sundhed, orienterede om, at Gentofte Kommune som led i anvendelsen af 

værdighedsmilliarden for 2016 har afsat 200.000 kr. til forebyggelse af ufrivillig ensomhed blandt 

ældre borgere. Indsatsen skal bestå i at udbrede kendskabet til tilbud og aktiviteter, så anvendelsen 

af dem øges og bidrager til at forebygge ufrivillig ensomhed. Indsatsen skal gennemføres med 

inddragelse af Seniorrådet. 

  
Tine Faurby gennemgik et oplæg til indsatsen. Der er lavet et første udkast til et overblik over tilbud 

og aktiviteter i kommunen. Denne liste blev udleveret på mødet, og Seniorrådets medlemmer blev 

anmodet om at kvalificere listen med yderligere aktiviteter, de kender til.  

 

Seniorrådet drøftede, hvad det er, der bidrager til at forebygge eller afhjælpe ensomhed. Det blev 

herunder anført, at det er mødet mellem mennesker, der er vigtigt, ligesom det er vigtigt at være 

opmærksom på, hvordan borgerne selv tænker på deres situation, og ”hvordan vi får dem ud af 

busken.” 

  

Seniorrådet roste forslaget til denne indsats. Det blev besluttet, at rådets medlemmer sender bidrag 

til listen med aktiviteter og tanker om kanaler, hvor aktiviteterne kan formidles til borgerne, til Tine 

Faurby via e-mail, samt tilkendegive, om man ønsker at indgå i samarbejdet med forvaltningen som 

kontaktperson til en kortere drøftelse af gennemførslen af indsatsen.  

   
 

8. Status opgaveudvalgene 

Alf Wennevold oplyste, at Kommunalbestyrelsen havde nedsat et nyt opgaveudvalg vedrørende 

”Sundhed i Gentofte – Borgerrettet Behandling.” Ligesom de tidligere nedsatte opgaveudvalg består 

dette udvalg af 10 borgere og 5 medlemmer af Kommunalbestyrelsen som medlemmer. Bente 

Frimodt-Møller er formand.   
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9. Besøg på plejehjem i 2017 

Der henvises til punkt 5 ovenfor.   

 

 

10. Temamødet forår 2017  

Seniorrådet godkendte, at temamødet forår 2017 skifter emne fra trafik til (igen) tricktyverier. Der 

skal laves en flyer, og evt. kan man sætte en annonce i Villabyerne en passende tid før mødet. I den 

forbindelse nævntes, at forårsturene finder sted 16.5.-19.5.2017. Man så også gerne et interview i 

Villabyerne inden mødet.    

 

 

11. Danske Ældreråd/Regionsældreråd. 

Alf Wennevold oplyste, at novembermødet i Regionsældrerådet var blevet aflyst.  

 

  

12. Bordet rundt   

Sonja Minor Hansen oplyste, at der i forbindelse med, at Movia flyttede et busstoppested på 

Jægersborg Allé, ikke var foretaget flytning af læskuret. Det blev besluttet at Social & Sundhed 

kontakter Park og Vej herom.  

 

Sonja Minor Hansen fandt, at det ved prøvespisningen af Det Danske Madhus’ mad havde været 

hensigtsmæssigt med en ny prøvespisning, efter at madleverandøren havde forholdt sig til resultatet 

af den første prøvespisning. Lone Jørgensen oplyste, at kommunen vil være opmærksom herpå i 

forbindelse med det kommende udbud af madservice. En henvendelse fra Det Danske Madhus om 

et møde fandt man ingen grund til.    

 

Mona Gøthler orienterede om konferencen Fra ældrebyrde til seniorstyrke, der blev afholdt på 

Gentofte Rådhus den 8. november 2016, som hun havde deltaget i sammen med Sonja Minor 

Hansen og Ole Scharff-Haarbye.  

 

 

13. Rådhusdage  

Punktet blev udsat til næste møde. 

 

 

14. Næste møde – 14. december – mødet holdes på rådhuset. Der afholdes julefrokost straks  

efter mødets afslutning.  

 

  

15. Eventuelt 

Intet.  

 

 

 

 


