
Seniorrådet i Gentofte Kommune 

 

Referat fra Seniorrådets møde den 18. januar 2012. 

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

Fra Social & Sundhed: Søren Bønløkke, Helge Hansen, Susanne Khalil (referent). 

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

 

Mødet ledes i formandens og næstformandens fravær af Steen Borup-Nielsen. 

 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde. 

Referat godkendt med enkelte rettelser. Sonja Minor Hansen havde rettelse til pkt. 8, 2. afsnit og 
Connie ønskede sidste linje under pkt. 3, sidste afsnit, slettet.   

Steen Borup-Nielsen spurgte om der var nyt vedrørende IT-kurser, hvortil Søren Bønløkke svarede, 
at der arbejdes på en samlet indsats i forhold til at sikre seniorernes IT-kompetencer og at 
biblioteket vil udbyde flere IT-kurser for bl.a. seniorer, hvis der viser sig et behov for det.    

 

2. Strategi for Kommuneplanlægningen 2012.   

Søren Bønløkke bad rådets medlemmer fremkomme med eventuelle synspunkter eller indsigelser til 
Strategiplan 2012, som kan danne grundlag for et evt. høringssvar fra Seniorrådet. Søren Bønløkke 
oplyste, at Frederik Teisen ønskede noteret, at der bør være et skærpet fokus omkring 
tilgængelighed på veje og stræder, i forbindelse med bl.a. byggearbejder m.v. hvor der f.eks. 
opstilles containere.      

Steen Borup-Nielsen spurgte, om kommunen har gjort sig overvejelser om, hvad man gør i tilfælde 
af at havet stiger og giver kommunen oversvømmelser. Marianne Zangenberg svarede, at man 
gennem en årrække har arbejdet på at minimere oversvømmelser i forbindelse med skybrud og 
derfor har udbygget kloaknettet og kommunens opsamlingsbassiner. Endelig oplyste Marianne 
Zangenberg, at der arbejdes på, at få indført restriktioner i forbindelse med tilgængelighed på veje 
og stræder, bl.a. overvejes det, at der fremover skal indføres brugerbetaling ved opstilling af 
containere m.m. Marianne Zangenberg oplyste endvidere, at kystbeskyttelse har været drøftet i 
Kommunalbestyrelsen. Steen Borup-Nielsen sluttede med at påpege, at der burde være bedre 
overensstemmelse mellem billeder og tekster i Strategiplan 2012. 

Rådet tog de faldende bemærkninger til efterretning. 

  

3. Eventuelle rapporteringer. 

Connie Engelund Erichsen oplyste, at forslag til byggeri på Holmegårdsparken blev vedtaget i 
december måned. Den 23. februar 2012 kl. 15 tages det første spadestik på Holmegårdsparken. I 
den forbindelse inviteres hele Seniorrådet. Connie Engelund Erichsen ønskede, at det blev taget til 
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referat, at hun takkede kommunen for et godt og konstruktivt samarbejde, i forbindelse med 
udarbejdelse af nyt forslag til byggeri på Holmegårdsparken.        

Lene Bay orienterede om, at Nymosehave har fået nyt Beboer/Pårørenderåd. 

Per Bjarvin orienterede om besøg på Brogårdshøj. Økonomien er meget stram p.g.a. store udgifter 
til el og varme og det er en udfordring at få økonomien til at hænge sammen. Brogårdshøj er meget 
glad for deres egen madordning.  

Louisa Schønnemann orienterede om, at hun bakker op om forvaltningens håndtering af regler for 
børneattester i forbindelse med bl.a. samarbejde med frivillige. Siden 2010 har det været en 
betingelse for tilskud og lån af lokaler, at foreningerne årligt afgiver erklæring til Børn, Unge og 
Fritid om, at der indhentes børneattester ved ansættelse af leder eller instruktør. Det betyder, at 
klubber og folkeoplysende foreninger, der ansætter eller beskæftiger personale – det gælder også 
frivillig ulønnet arbejdskraft – som har direkte kontakt med børn under 15 år, årligt skal afgive en 
erklæring til Børn, Unge og Fritid om, at foreningen indhenter børneattester. Denne lov gælder alle, 
også klubber uden børn.  

Steen Borup-Nielsen orienterede om byggeriet på kasernegrunden, der kommer til at hedde 
Jægersborghave. Søren Bønløkke oplyste, at de kommende måneder skal bruges på en 
konkretiseringsproces med arkitektfirmaet.    

  

4. Orientering fra socialudvalget – herunder nyt fra Regionen.  

Søren Bønløkke oplyste, at der på sidste socialudvalgsmøde var fuld enighed om 
Holmegårdsparkens skema B, der nu går videre til behandling i Økonomiudvalget og 
Kommunalbestyrelsen.  

Søren Bønløkke oplyste, at ventelistetallene pt. går den forkerte vej f.s.v.a. plejeboliger. Der er pt. 
færre udskiftninger, fordi de ældre har det godt og trives. Derudover er der pt. dobbelt så mange fra 
andre kommuner, der ønsker at komme til at bo i Gentofte Kommune end tidligere. Der er dog 
stadig en del ansøgere der takker nej, hvis de ikke får deres førsteprioritet til plejebolig opfyldt.  

Der blev spurgt til, om det er en forudsætning for at komme til at bo i Gentofte, at have pårørende i 
kommunen, hvortil Søren Bønløkke svarede, at det er det ikke.  

 

Næste møde. 

Onsdag den 15. februar 2012 kl. 10- 12 i udvalgsværelse 1.  

 

6. Eventuelt. 

Intet. 


