
Seniorrådet i Gentofte Kommune 
 
Referat fra Seniorrådets møde den 9. april 2014. 
Til stede: Connie Engelund Erichsen, Alf Wennevold, Susanne Borch, Sonja Minor Hansen, Per 
Bjarvin, Ole Scharff-Haarbye, Mona Gøthler og Susi Alsfelt Riise-Knudsen. Afbud fra Mogens 
Nielsen.   

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

Fra Kommunalbestyrelsen: Bente Frimodt-Møller, Anne Hjorth og Poul V. Jensen.   

 
1. Godkendelse af referat. 
Referat godkendt uden bemærkninger. 
 
 
2. Meddelelser fra formanden.  
Connie Engelund Erichsen orienterede om møde med formandskabet i Handicaprådet. Møderne 
handler om at udveksle informationer og tale om emner som man hver især er optaget af. Senest 
blev tilgængelighed og rejsekort/flextrafikkort diskuteret. Connie Engelund orienterede endvidere 
om henvendelse fra Regionsrådet vedrørende patientinddragelse.  
Connie Engelund Erichsen orienterede om Sundhedsstyrelsens vejledning om liv og død for 
plejehjemsbeboere.  
 
Søren Bønløkke oplyste, at man i øjeblikket er i gang med at undersøge hvad der er op og ned i 
flextrafikkort-ordningen og hvad det vil koste kommunen.     
 
 
 
3. Introduktion til Park & Vej 
Claus Robl-Kofoed gav en introduktion til Teknik & Miljø-området.  Der arbejdes ud fra 5 
overordnede områder: 
Natur/Miljø 
Plan & Byg 
Park & Vej 
Gentofte Ejendomme 
Beredskab/Bus og Hjælpemidler 
 
Gentofte Kommune har generelt et meget højt serviceniveau.      
 
Klimatilpasning 
Der arbejdes hårdt på at kunne tilpasse os miljøet i forbindelse med klimaændringer, bl.a. 
opsamling af regnvand og forstærke kystlinjen.  
 
Affald og genbrugsstation 
Der blev orienteret om implementering af ny affaldssortering, der indtil videre er blevet vel 
modtaget. Kommunen har fået ny genbrugsstation der er moderne og miljøvenlig. Hvert år tager 
kommunen sig af 40.000 tons affald og genbrugsstationen har årligt 300.000 brugere. 
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Gentofte Fjernvarme 
Gentofte Kommune er i gang med implementering af fjernvarme. Det er højt prioriteret, at få 
udrullet fjernvarme til hele kommunen. Den sidste fase udrulles i 2025. Hovedledningerne placeres 
først.   
 
Grønne områder 
Kommunen har en grøn strukturplan der skal revideres i 2014. Der arbejdes bl.a. med en 
udviklingsplan for Gentofte Sø, om renovering af søen. 
 
Forskønnelse af bydelscentrene 
Der arbejdes på en forskønnelse af bydelscentrene for at give liv i gaderne og tiltrække handel. 
Senest er Gentoftegade blevet renoveret med ny belægning, beplantning, springvand m.v.    
 
Bygninger og tilgængelighed 
Der arbejdes på i kommunalt regi at forbedre og udbygge ramper, elevatorer, lifte, skiltning, 
handicap-P-pladser. Handicaprådet og kommunens Tilgængelighedsforum er med på råd og 
involveret i dette arbejde. 
 
Hjælpemidler og busdrift 
Der køres årligt 10.000 ture med hjælpemidler til borgere. Busdriften varetager årligt at køre 80.000 
ture med ældre og handicappede.  
 
Connie Engelund Erichsen spurgte til kommunens budget for det tekniske område, hvortil Claus 
Robl Koefod svarede, at budgettet er opdelt i drift – og anlægsbudget.  
 
 
 
4. Sundhedsområdet. 
Søren Bønløkke indledte med at give en introduktion til baggrunden for Gentofte Kommunes 
initiativer og indsatser på sundhedsområdet herunder en kort introduktion til organiseringen af 
samarbejdet mellem aktørerne på sundhedsområdet – kommuner, region og almen praksis.  
Regionen og de 29 kommuner er ved at udarbejde en fælles Sundhedsaftale. KL har med sit udspil 
”Det nære sundhedsvæsen” bidraget til at sætte fokus på kommunernes voksende rolle i 
sundhedsvæsenet. En udvikling der betyder at kommunerne får flere og mere komplekse opgaver. 
 
Helge Hansen fortale om tidlig opsporing og tidlig indsats. Der arbejdes med en systematisk måde 
at indsamle oplysninger og observere borgeren på. Via en APP kan man registrere 5 forhold hos 
borgeren:   
sociale forhold 
ernæring 
fysiske klager 
psykiske klager 
hjemmet 
 
Indberetning via APP’en giver en indikation på om borgeren trives, eller der er forhold man skal 
være obs på. 
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Vibeke Appelt orienterede om indsatsområder der arbejdes med, herunder forløbsprogrammer, 
medicinhåndtering, træn dig fri, velfærdsteknologi, demensindsats, m.m. Der er lavet aftale mellem 
hospital og kommunen om opgave- og ansvarsfordelingen mellem parterne. 
 
 
  
 
5. IT/Digitalisering. 
Annette Ishøy Rasmussen orienterede om Lov om Offentlig Digital Post, der betyder, at alle 
borgere over 15 år senest 1. november 2014 skal være tilmeldt Digital post. Det betyder at al 
kommunikation fra Staten og kommunerne til borgeren fremover sker digitalt. Annette Ishøy 
Rasmussen gav en introduktion til hvordan man tilmelder sig og hvordan man læser og sender 
digital post. 
De borgere der ikke er i stand til at bruge Digital post kan søge fritagelse.    
 
 
6. Input fra rådets medlemmer. 
Alf Wennevold spurgte borgmesteren hvad Regionen gør, for at løse problematikken omkring de 
lange ventetider på at komme igennem til 1813- ordningen. Borgmesteren svarede, at den nye 
ordning har haft store startvanskeligheder, bl.a. et dårligt tidspunkt for opstart af ordningen. Der 
skal findes en løsning på de nuværende problemer! 
 
Ole Scharff-Haarbye orienterede om besøg på Jægersborghave. Det var meget positivt at besøge 
stedet efter indflytning. Det undersøges p.t. om der kan etableres et busstoppested ud for 
Jægersborghave/kasernebygningerne. 
 
Per Bjarvin orienterede om deltagelse i beboer/pårørenderådsmøde på Nymosehave. Efter 
omstændighederne har beboerne det godt. Susanne Andersen er midlertidig fungerende forstander.   
 
Susi Alsfelt Riise-Knudsen orienterede om deltagelse i beboer/pårørenderådsmøde på Salem hvor 
alt går fint. 
 
Mona Gøthler oplyste, at forstanderen på Adelaide er sygemeldt. Mona Gøthler oplyste, at hun 
besøger Lindely den 10. april. 
 
Alf Wennevold orienterede om deltagelse i beboer/pårørenderådsmøde på Holmegårdsparken, hvor 
byggeriet og flytninger er i fokus.  
 
Connie Engelund Erichsen omdelte folder ”Bevægelse hele livet – vil du med?”. 
   
 
 
7. Eventuelt. 
Ole Scharff-Haarbye efterlyste manglende honorar for deltagelse i ekstraordinært seniorrådsmøde i 
februar. 
  
 
8. Næste møde. 
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Onsdag den 14. maj 2014 kl. 15. Mødet holdes på Tranehaven. 
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