
 

Seniorrådet i Gentofte Kommune 

 

Referat fra Seniorrådets møde den 6. juni 2018 

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

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

Mogens Nielsen og Dorte Dress (begge repræsentanter i Opgaveudvalget Værdighedspolitik) - 

deltog i dagsordenens punkt 4. 

Fra Social & Sundhed: Helene B. Rasmussen, Susanne Andersen, Lone Jørgensen, Tine Faurby, 

Susanne Khalil (referent).   

Fra Kommunalbestyrelsen: Anne Hjorth, Louisa Schønnemann Bøttkjær. Afbud fra Bente 

Frimodt-Møller.    

 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde. 

Ole Scharff-Haarbye ønskede i referatet tilføjet, at det på Danske Ældreråds konference blev oplyst, 

at valgdeltagelsen ved seneste seniorrådsvalg generelt var meget lav.   

 

2. Meddelelser fra formanden. 

Alf Wennevold oplyste, at opgaveudvalg for arkitekturpolitik er på dagsordenen til seniorrådets 

møde i august. 

Orienterede endvidere om deltagelse i dialogmøde om sundhedsaftalen. 200 personer deltog i 

mødet. 

Der var foredrag og workshops hvor ideer blev diskuteret. Der satses på følgende 8 punkter: 

 Forebyggelse 

 Kommunikation – fagpersonale på tværs 

 Lighed i sundhed 

 Accelererende patientforløb  

 Psykiatri 

 Forebyggelse af indlæggelser + genindlæggelser 

 Samarbejde med borgeren 

 Nye samarbejdsformer 

 

Lone Jørgensen tilføjede, at dialogmødet var spændende, da både borgmestre, udvalgsmedlemmer, 

embedsmænd og borgere deltog. Der forestår nu et stort arbejde med at få alt materiale omformet til 

en sundhedsaftale.     

 

 

3. Høring om opgaveudvalg for detailhandel v/Lis Jensen   

Lis Jensen orienterede om opgaveudvalget for detailhandel, der er i sin afsluttende fase og forslag 

til slutprodukt blev præsenteret for seniorrådet.  

 

Detailhandelen er under forandring, bl.a. grundet stigende nethandel og dyre huslejer.  

Opgaveudvalget har arbejdet med 4 fokusområder: 
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 Butiksliv (stort udvalg og god service) 

 Byliv (oplevelser og mulighed for at handle) 

 Identitet (lokalt tilhørsforhold) 

 Samarbejde (den fælles forståelse)  

  

Samarbejde er et tværgående fokusområde, som skal give en fælles forståelse og samhørighed i 

bydelscentrene.  

 

Under hvert fokusområde knytter der sig en række strategiske tiltag. 

 

Der er særligt to strategiske tiltag, som har seniorrådets interesse.  

 

Under fokusområdet Butiksliv: 

Der skal tilstræbes god tilgængelighed, fremkommelighed og trafiksikkerhed for alle 

 

Under fokusområdet Byliv: 

Der skal tilstræbes god tilgængelighed, fremkommelighed og trafiksikkerhed for alle 

 

Til begge strategiske tiltag knytter sig følgende begrundelse: 

 

Fremkommelighed for alle typer trafikanter (gående, cyklende, bilister og personer med 

funktionsnedsættelse) er sammen med god mulighed for parkering for biler og cykler vigtige 

parametre for, at detailhandelen trives i bydelscentrene/bylivet er velfungerende i bydelscentrene.  

 

Der skal bl.a. være fokus på sikkerheden for personer, der færdes på torve, pladser, fortove, veje og 

cykelstier. Det gælder også når der afholdes arrangementer.    

  

Ole Scharff-Haarbye oplyste, at man også i Handelsstandsforeningen, har drøftet, hvad man kan 

gøre for at afhjælpe problemet med butiksdød. Bl.a. skal kulturarrangementer tilrettelægges 

anderledes fremadrettet, da for mange arrangementer afvikles samtidigt, hvilket er 

uhensigtsmæssigt. 

Det har bl.a. været drøftet, om man kan genindføre ”Gentoftemessen”, som i sin tid var en stor 

succes.  

Alf Wennevold konkluderede, at seniorrådet godkender strategien, og tilføjede, at han har foreslået 

en shuttlebus på tværs af kommunen, flere bænke i bydelscentrene og at butikkerne f.eks. serverede 

gratis kaffe til kunderne.  

Per Bjarvin sagde, at der er lavet et fint og grundigt stykke arbejde i opgaveudvalget. 

Sluttelig sagde Susanne Borch, at det er vigtigt at alle bruger de lokale butikker, hvis man skal 

undgå butiksdød. Det er et fælles ansvar. 

 

     

4. Input til Værdighedspolitikkens nye tema: ”pårørende” – proces ved Tine Faurby. 
Tine Faurby indledte med at orientere om at værdighedspolitikken skal behandles på ny, idet der er 

tiltrådt ny Kommunalbestyrelse. Desuden er det med finansloven for i år vedtaget at alle kommuner 

skal indføre et ekstra tema: ”pårørende” og hvordan pårørende til svækkede ældre kan understøttes. 

Der har været et ønske om kun at kigge på det nye emne ”pårørende”. 

Per Bjarvin spurgte, om der står noget i lovteksten om hvad man har tænkt omkring 

værdighedspolitikken, hvortil Tine Faurby svarede, at det ikke er meget, ud over at 
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værdighedspolitikken er for borgere over 65 år som modtager kommunal hjælp og nu også skal 

handle om de pårørende og deres rolle.    

 

Dorte Dress sagde, at Gentofte Kommune er kommet langt omkring i forhold til 

værdighedspolitikken.  

 

Tine Faurby spurgte rådets medlemmer hvad der er vigtigt for dem i forhold til de pårørende. Inger 

Hee sagde, at de pårørende gælder en ægtefælle og børn eller den nærmeste, som borgeren/patienten 

selv udpeger.   

Per Bjarvin mente, at det er vigtigt at der skabes et ordentligt miljø for de pårørende, der skal vide 

hvornår og hvor de skal komme. Der skal være nogle regler. 

 

Lone Jørgensen spurgte om der er noget særligt kommunen skal gøre, for at hjælpe pårørende, til at 

være en god pårørende.     

 

Flere mente at beboeren skal være i centrum. Hvis beboeren er glad for at få besøg af en veninde, så 

er det det, der er det vigtigste. Mona Gøthler sagde, at kommunikation er meget vigtigt, hvilket 

Dorte Dress tilsluttede sig, for en god daglig dialog fra start betyder meget for både beboeren, de 

pårørende og de ansatte. 

 

Susanne Borch sagde, at de pårørende skal føle sig velkomne. Man må ikke kræve for meget af de 

pårørende men inddrage dem, for ellers risikere man at den pårørende føler sig tvunget til at bidrage 

med mere end man magter og så bliver man måske helt væk.   

      

Per Bjarvin spurgte om man som pårørende skal melde sin ankomst, hvilket Inger Hee svarede nej 

til, for det er beboerens hjem. 

Mona Gøthler sagde, at information fra hospital er vigtig, så man som pårørende kan støtte op om 

borgeren. Helene B. Rasmussen tilføjede, at dette også gælder for de hjemmeboende.   

Susanne Andersen sagde, at samarbejde og en gensidig tillid er essentiel. Der kommer flere og flere 

regler i det offentlige og derfor er det vigtigt med en fuldmagt og samtykke. 

 

Tine Faurby spurgte, hvordan man kan hjælpe omkring det følelsesmæssige. Inger Hee sagde, at i 

en situation hvor en beboer bliver mere og mere svækket, hviler der et stort pres på den pårørende 

som vil få brug for støtte og hjælp, f.eks. støtte til at se realiteter i øjnene ved alvorlig sygdom.   

Tine Faurby opsummerede at det meget handler om personlige kompetencer, hvilket flere 

tilkendegav at være enige i. 

Det er vigtigt at læge, præst, plejepersonale og pårørende arbejder sammen. Mona Gøthler tilføjede, 

at det kræver at der er ressourcer til beboeren.  

Ole Scharff-Haarbye mente ikke, at man kan lave en fælles politik for både hjemmeboende og 

beboere på plejehjem, da de hjemmeboende ikke har nogen hjælpere, i modsætning til dem der bor 

på plejehjem. 

Susanne Andersen sagde, at værdighedspolitikken handler om hvordan vi omgås hinanden og 

behandler hinanden. Man skal opføre sig ordentligt og med respekt. Sluttelig sagde Tine Faurby, at 

hun samler de mange kommentarer/bud der er fremkommet til brug for den nye version af  

værdighedspolitikken, og at seniorrådet vil få det at se på mødet i august.        

 

5. Seniorrådets satsningsområder.  
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Inger Hee oplyste, at kostgruppen har indsendt deres høringssvar. Det betyder ikke, at der er sat 

punktum ved emnet, men derimod kolon! Der arbejdes videre i kostgruppen i august, med at blive 

mere konkrete.  

 

Alf Wennevold oplyste, at Trafik som er det næste satsningsområde, vil blive igangsat til august. 

Trafikgruppen består af Per Bjarvin, Inger Hee, Preben Bildtoft, Ole Scharff-Haarbye og Alf 

Wennevold.  

 

 

 

6. Dansk Ældreråd/Regionsældreråd/Nordøstgruppen. 

Alf Wennevold orienterede om deltagelse i møde i Regionsældrerådet. Referat fra mødet blev 

omdelt. 

Inger Hee orienterede om deltagelse i møde i nordøst-gruppen. Rehabiliteringstiltag sander til! 

Dette punkt vil blive drøftet nærmere, for at få konkretiseret hvem der er omfattet af tilbuddet. 

Oplyste endvidere, at der arbejdes med meget forskellige emner i de enkelte seniorråd. 

 

 

7. Bordet rundt. 

Susi Alsfelt Riise-Knudsen oplyste, at kommunen arbejder på at lave en trafikcafé i lighed med 

trafikcafé man har i Hørsholm. Hun efterlyste rådsmedlemmer der har lyst til at deltage i arbejdet.  

Man kan sende en mail til Susi hvis man er interesseret.  

 

Lone Jørgensen oplyste, at udbudsmaterialet til udbud af personlig og praktisk hjælp nu er vedtaget 

af Kommunalbestyrelsen og sendt ud. KB har besluttet at skille udbud af mad i 2, så mad til 

hjemmeboende udbydes for sig selv. På et senere tidspunkt i samarbejde med andre kommuner. 

 

Orienterede endvidere om nyt IT-system (NEXUS) som skal implementeres på plejecentrene, 

Tranehaven og hjemmeplejen.   

 

Else Ørsted orienterede om deltagelse i havefest på Ordruplund. 

 

Preben Bildtoft orienterede om at Brogårdshøj har fået nye toiletter i fællesområdet. 

 

Mona Gøthler oplyste, at Adelaide afholder loppemarked den 11. juni. 

 

Alf Wennevold orienterede om deltagelse i et projektmøde om urinvejsinfektioner. Inger Hee deltog 

også i mødet. 

 

Ole Scharff-Haarbye orienterede om deltagelse i møde på Jægersborghave om ”den gode hverdag”. 

Der er enkelte der er lidt utilfredse med maden. Flere beboere har endvidere spurgt ind til madspild, 

da der bliver kasseret en del mad. Susanne Andersen svarede, at når maden først er åbnet, skal det 

kasseres. Det blev nævnt at portionerne måske bør være lidt mindre.  

 

Ole Scharff-Haarbye orienterede om at Jægersborghave afholder sommerfest den 20. juni. 

Orienterede endvidere om at beboere fra Kløckershave deltog i fodboldkamp på Gentofte Stadion. 

Det var en stor succes.     
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Ole Scharff-Haarbye spurgte, om kommunen opsøger ældre borgere vedrørende deres mentale 

sundhed, hvortil Susanne Andersen svarede, at det gør kommunen og det sker via forebyggende 

hjemmebesøg. Alle borgere over 75 år får automatisk et brev med tilbud om forebyggende 

hjemmebesøg. Derudover kører ”Sundhed for Seniorer” på Tranehaven, en række tilbud. En liste 

med de samlede aktiviteter er at finde på kommunens hjemmeside. Link:  

 

http://www.gentofte.dk/da/Borger/Kultur-og-fritid/Fritidstilbud-og-foreninger/Foreningsoversigt 

 

 

Susanne Andersen foreslog endvidere en bod til Rådhusdage om ensomhed. Til dette tilføjede 

Preben Bildtoft, at ensomhed går fint i tråd med seniorrådets satsningsområde ”overgange ved at 

blive ældre”.    

 

 

8. Næste møde – 15. august. Mødet holdes på rådhuset, udv. 1. 

 

9. Eventuelt. 

Intet  

 

 

http://www.gentofte.dk/da/Borger/Kultur-og-fritid/Fritidstilbud-og-foreninger/Foreningsoversigt

