
Seniorrådet i Gentofte Kommune 
 

Referat fra Seniorrådets møde den 16. november 2011. 
Til stede: Frederik Teisen, Per Bjarvin, Alf Wennevold, Sonja Minor Hansen, Lene Bay, Susi 
Alsfelt Riise-Knudsen, Connie Engelund Erichsen og Inge Tastum. Afbud fra Steen Borup-Nielsen 

Fra Social & Sundhed: Søren Bønløkke, Helge Hansen, Karl Bøtker (referent). 

Fra Kommunalbestyrelsen: Hans Toft, Kirsten Kierkegaard, Marianne Zangenberg og Louisa 
Schønnemann.  

 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde. 
Godkendt. 

 

2. Meddelelser fra formanden.  

Frederik Teisen bød Louisa Schønnemann velkommen som medlem af Seniorrådet i Thea 
Mikkelsens resterende funktionsperiode.  

 

3. Vejarbejder og fremkommelighed. 
Frederik Teisen orienterede om, at de arbejder der foretages på veje og fortove - f.eks. ved 
udbygning af kloaksystemet - medfører en række trafikale gener. Som eksempler nævnte han, at 
nogle stålplader, der lægges udgravninger på fortove m.v., bøjer opad, og at trafikken nogle steder 
er indsnævret eller ensrettet. Han havde inviteret park- og vejchef Niels Henrik Kofoed til at 
”besigtige” en udvalgt strækning, hvor der også konstateredes hække, der strakte sig ud over 
fortovet.  

Frederik Teisen har talt med Steen Borup-Nielsen, der var glad for at emnet blev taget op i 
Seniorrådet. Frederik Teisen er i kontakt med Handicaprådet om problemerne.   

 

4. Kommunens kommunikationspolitik. 
Frederik Teisen orienterede om, at Seniorrådet under Ældredagene havde videregivet materiale til 
borgerne om IT-undervisning for ældre. I den forbindelse ønskede han at høre, hvordan Gentofte 
Kommune ved overgang til fuld IT-kommunikation med borgerne vil takle den situation, at nogle 
ældre borgere ikke - eller kun i mindre omfang - anvender IT.  

Hans Toft oplyste, at Gentofte Kommune i videst muligt omfang søger at effektivisere 
administrationen, herunder ved anvendelse af IT. Samtidig fandt han det indiskutabelt, at 
kommunen skal tage fornødent hensyn til de borgere, der ikke er på nettet. I nogle år må det derfor 
forventes, at kommunen kommunikerer via IT og via manuelle breve afhængig af, om den enkelte 
borger har netadgang eller ej.    

Frederik Teisen spurgte til hvilke afdelinger der er ansvarlige for kommunikation.  



Hans Toft oplyste, at den del af kommunens kommmunikation, der sker direkte med borgerne, 
varetages af den afdeling, hvor det pågældende fagområde, der kommunikeres om, hører under. Det 
gælder f.eks. med lokalplanhøringer eller ved opgravning af veje, som varetages af Park & Vej.  

 

5. Eventuelle rapporteringer. 
Connie Engelund Erichsen orienterede om at Kostrådet den 14. november 2011 havde holdt møde 
med KRAM vedrørende madservice for hjemmeboende. Brugerne er generelt ret tilfredse. Det er 
kun få klager over madens smag og konsistens. I august 2011 modtoges der således kun 11 klager 
over ca. 6.200 leveringer. Samtidig er KRAMs interne kontrol opmærksom på at samle op på evt. 
problemer.  

Hans Toft oplyste, at han den 15. november 2011 havde deltaget i regionsmøde, hvor der var drøftet 
evaluering af kommunalreformen.  

Der var ikke nyt fra beboer-pårørenderådene.  

Sonja Minor Hansen orienterede om, at hun havde været til møde i Danske Ældreråd. På mødet 
havde man bl.a. drøftet et forslag til ændring af rådets sammensætning, hvorefter medlemstallet 
ændres fra 23 til 8 medlemmer. Hun kunne ikke tilslutte sig denne ændring, og spurgte om 
Seniorrådet kunne sende en meddelelse om man ikke var enig i ændringsforslaget.  

På Frederik Teisens forslag besluttede Seniorrådet at ændringsforslaget drøftes på møde den 22. 
november med en række andre ældreråd med henblik på at der sendes et samlet høringssvar fra flere 
råd.   

 

6. Orientering fra socialudvalget – herunder nyt fra Regionen. 
Kirsten Kirkegaard orienterede om at Socialudvalget på møde den 10. november 2011 behandlede 
en sag om 72 plejeboliger på Jægersborg Kasernes grund. Arkitektkonkurrencen vedrørende 
projektet blev vundet af HHN-teamet. Projektet vil nu overgå til en konkretiseringsfase, hvor 
Gentofte Kommune og HHN-teamet behandler alle deltaljer i forslaget. Denne fase forventes p.t. at 
vare 3-4 måneder. Efterfølgende vil projektet overgå til byggefase.  

Søren Bønløkke oplyste hertil, at sagen endvidere behandles på fællesmøde mellem Socialudvalget 
og Økonomiudvalget senere i november 2011, idet der er behov for at afsætte ekstra midler til 
servicearealer m.v., da der ikke har været taget højde for, at der er behov for at bygge mere 
serviceareal når der bygges helt nyt, sammenlignet med når et eksisterende plejehjem ombygges.     

Kirsten Kierkegaard orienterede videre om at Socialudvalget på mødet den 10. november 2011 
godkendte udbud af udvidet indkøbsordning. Den hidtidige indkøbsordning omfattede borgere, der 
selv var i stand til at bestille varer, men var visiteret til indkøb grundet nedsat fysisk 
funktionsniveau. Den kommende udvidede ordning om fatter alle borgere, der er visiteret til indkøb. 
De borgere, der ikke selv kan bestille og/eller modtage varer, får hjælp hertil af hjemmeplejen. 
Udbudet er vundet af to af de nuværende tre leverandører, der afgav de laveste priser. De øvrige 
leverandører afgav priser der lå mere end 10 % over det laveste bud, hvorfor kommunen ikke kan 
godkende disse.   

Kirsten Kierkegaard orienterede endvidere om, at Socialudvalget på mødet den 10. november 2011 
besluttede at udsætte behandlingen af et udbud af tøjvaskeordning for visiterede brugere.  
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Per Bjarvin spurgte om kommunen gør en særlig indsats for blinde og svagtseende på plejehjem. 
Han henviste til, at blinde også har mulighed for at få plads på Solhavegård, der er et særligt 
plejehjem for blinde i Ballerup Kommune.   

Søren Bønløkke oplyste, at blinde og svagtseende visiteres til plejehjem i kommunen, idet disse er i 
stand til at rumme blinde og svagtseende og er indrettet på hensigtsmæssig måde i forhold til at 
sikre en god tilværelse for disse beboere. Men han fandt det samtidig forståeligt, hvis en en blind 
borger gerne ville optages på de specialplejehjem, der findes til blinde, hvor de øvrige beboere har 
tilsvarende synsproblemer.   

Connie Engelund Erichsen oplyste, at Holmegårdsparken i dag har to synshandicappede beboere, 
der ikke har vanskeligheder med at opholde sig på plejehjemmet, herunder med at finde hen til 
deres egen bolig der. Synshandicappede borgere og deres pårørende er velkomne til at aflægge 
besøg og undersøge om de ønsker optagelse.         

 

7. Næste møde.  
Onsdag den 14. december kl.10 – 12. Mødet holdes i udvalgsværelse 1 på rådhuset. NB! Efter 
mødet der er julefrokost.  
Eventuelle afbud bedes meddelt til Susanne Khalil.  

 

8. Eventuelt. 
Sonja Minor Hansen orienterede om en konkret sag, hvor en borger havde behov for siddende 
transport til hospital. Det er imidlertid ikke muligt at få siddende – men kun liggende – transport til 
hospitaler efter kl. 21. Emnet var drøftet på møde i forretningsudvalget i Danske Ældreråd, og 
problematikken forventes at blive forelagt Regionsrådet.   
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