
Seniorrådet i Gentofte Kommune 

 

Referat fra Seniorrådets møde den 18. september 2019 

 

Til stede: Inger Hee, Alf Wennevold, Per Bjarvin, Preben Bildtoft, Susi Alsfelt Riise-Knudsen, Ole 

Scharff-Haarbye, Mona Gøthler og Else Ørsted. Afbud fra Susanne Borch. 

 

Fra Social & Sundhed: Susanne Andersen, Lone Jørgensen, Susanne Khalil (referent). Afbud fra 

Helene B. Rasmussen. 

 

Fra Kommunalbestyrelsen: Afbud fra Bente Frimodt-Møller, Anne Hjorth og Andreas Sebastian 

Weidinger. 

 

 

1.Omvisning på Nymosehave. 

Forstander Pia Ramsgaard forestod omvisningen på Nymosehave og fortalte om stedet. 

 

 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde. 

Referatet blev godkendt. 

 

 

3.Status og drøftelser af nye områder og status på opgaveudvalg.  

Inger Hee orienterede om sin og Alfs deltagelse i workshop omkring Fremtidens trafik. Karen Riis-

Kjølbye gav en introduktion til det kommende arbejde i opgaveudvalget Fremtidens trafik, 

hvorefter en trafikforsker, der har været med til at udarbejde en række anbefalinger, holdt et oplæg.   

Deltagerne var opdelt i en række arbejdsgrupper der drøftede forskellige emner. Der var en del snak 

om den kollektive trafik, herunder at en lang række busser får nye ruter i kommunen. 

 

Per Bjarvin spurgte om der er udarbejdet et kommissorie hvortil Inger Hee svarede, at det mente 

hun ikke der var endnu. Fremtidens trafik vil blive ganske anderledes end det vi kender til i dag. 

F.eks. vil benzin- og dieselbiler blive udfaset. Alf Wennevold tilføjede, at alle bruger 

transportformer på den ene eller anden måde og derfor er der stor fokus på emnet. 

 

Byens Hus er taget i brug. Inger Hee orienterede om deltagelse i seminar omkring hvordan driften 

af Byens Hus skal foregå fremadrettet. Stedet er ikke helt optimalt for gangbesværede pga. mange 

trapper. Der findes en elevator inde i bygningen men der er kun trapper ved indgangen. Dette punkt 

vil Susi Alfelt Riise-Knudsen tage op til drøftelse i Tilgængelighedsforum.   

 

Inger Hee oplyste, at opgaveudvalget ”En times motion dagligt” netop er startet op. Der er ikke 

udpeget nogen repræsentanter fra seniorrådet til dette opgaveudvalg.  

 

Ole Scharff-Haarbye oplyste, at han havde modtaget en tilbagemelding omkring opgaveudvalget 

om Detailhandel der er afsluttet, hvilket han var meget tilfreds med.  

 

     

4.Rådhusdage 2019. Vagtplan. 
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Inger Hee oplyste, at Rådhusdage 2019 afvikles i dagene 8.- 11. oktober med arrangementer kl. 13 

og 16. Det blev aftalt, at Mona Gøthler står for udarbejdelsen af en vagtplan. Susanne Khalil sørger 

for flyers til uddeling. Susanne Andersen sørger for at medbringe et antal af den nuværende version 

af værdighedspjecen som rådsmedlemmerne kan uddele. 

Det blev endvidere aftalt, at Susanne Khalil tager kontakt til Adelaide, Lindely og Salem omkring 

eventuelle tilmeldinger til Rådhusdage.  

 

5.Status på temadagen den 28. oktober. 

Susi Alsfelt Riise-Knudsen meddelte, at alt er på plads til temadagen der starter kl. 14.00. Der 

uddeles flyers der omhandler temadagen på rådhusdagene. 

 

 

6.Meddelelser fra medlemmerne, herunder status på medlemmernes opgaver. 

Susi Alsfelt Riise-Knudsen orienterede om deltagelse i beboer/pårørenderådsmøde på Salem. Her 

går det godt. Stedet skal have udskiftet betræk på alle møbler i huset til betræk der ikke er 

brandbart. Har desuden haft travlt med temadagen. 

 

Per Bjarvin orienterede om deltagelse i møde i Tilgængelighedsforum. Der er mange slidsker i 

kommunen. Der er et stort behov for fremadrettet at udbedre toilet- og adgangsforhold mange steder 

rundt omkring for de handicappede. I den forbindelse nævnte Ole Scharff-Haarbye at 

adgangsforholdende for dårligt gående ved Stadion ikke var optimale. Hertil svarede Susi Alsfelt 

Riise-Knudsen, at det er givet videre og kommunen har løst problemet så godt de kunne. 

 

Else Ørsted orienterede om sin deltagelse i beboer/pårørenderådsmøde på Ordruplund, der er travlt 

optaget af stedets kommende 100 års jubilæum den 28. september. 

 

Mona Gøthler orienterede om sin deltagelse i beboer/pårørenderådsmøde på Adelaide. Stedet skal i 

gang med at ibrugtage I-pads. Orienterede om deltagelse i beboer/pårørenderådsmøde på Lindely. 

Forstanderen er sygemeldt. Susanne Andersen oplyste, at I-pads anvendes til dokumentation i 

forhold til det daglige arbejde der skal give et bedre overblik.  

 

Mona Gøthler oplyste, at hun skal deltage i et dialogmøde og spurgte til dagsordenen.  

Lone Jørgensen svarede, at dialogmøderne handler om at man taler om det, der optager beboere og 

pårørende det enkelte sted.     

Alf Wennevold tilføjede, at ”bedre velfærd for færre midler” er et vilkår der har kørt i flere år.          

   

Preben Bildtoft orienterede om deltagelse i Brogårdshøjs første beboer/pårørenderådsmøde. På 

Søndersøhave går alt fint. 

 

Per Bjarvin orienterede om sin deltagelse i beboer/pårørenderådsmøde på Nymosehave. Her går alt 

så fint og medarbejderne gør rigtig meget for beboerne. 

 

Ole Scharff-Haarbye orienterede om sin deltagelse i beboer/pårørenderådsmøde på Kløckershave. 

Stedet har fået et nyt kostråd. Her er man endvidere optaget af at der kommer en lille 

huslejestigning idet alle lejlighederne skal brandsikres.  

Ole Scharff-Haarbye fortalte, at det er et stort problem at cyklister – til stor fare for fodgængere – 

cykler på fortovene. Oplyste endvidere, at plejehjemmene har fået en henstilling om at spare hvis 

man kan.  
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Lone Jørgensen tilføjede, at meldingen om opbremsningen er en nødvendighed for at overholde 

servicerammen, og at alle områder er blevet bedt om at bidrage med at finde områder hvor 

udgifterne kan reduceres eller udskydes. Årsagen til presset på servicerammen skyldes kommunens 

øgede udgifter på det specialiserede område.  

 

Alf Wennevold orienterede om sin og Inger Hees deltagelse i møde i Nordøstgruppens seniorråd. 

Der sidder 2 repræsentanter fra hver kommune fra Furesø, Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal 

og Gentofte. Alf Wennevold er udpeget som formand for Nordøstgruppen. 

Hvert råd arbejder på meget forskellige vilkår men problemerne er stort set de samme.  

 

Orienterede endvidere om sin deltagelse i dialogmøde på Holmegårdsparken. Fint møde! Stedet har 

udpeget en tidligere afdelingssygeplejerske til vicedirektør for at styrke ledelsen. Stedet overholder 

sit budget, selvom der bruges mange vikarer, da det er vanskeligt at rekruttere personale.   

 

Inger Hee orienterede om deltagelse i beboer/pårørenderådsmøde på Rygårdcentret. Der er en god 

tone i rådet, der også har haft lidt udskiftning. Stedet er optaget af brandsikring. 

 

Inger Hee oplyste endvidere, at kostrådet har haft travlt med udbud af mad, der foregår i samarbejde 

med en række andre kommuner. Madudbuddet er endnu ikke politisk behandlet, så det er stadig 

ikke offentliggjort hvem der har budt ind på at levere mad. 

 

Inger Hee oplyste, at Regionsrådsmødet handlede om deres fokus på samarbejdet mellem kommune 

og hospital specifikt for diabetespatienter.   

 

Danske Ældreråd har holdt sit årlige møde for for- og næstformænd. Det var et godt møde hvor der 

er fokus på fornyelse og synlighed.  

 

Alf Wennevold tilføjede at Danske Ældreråd fremadrettet vil have Seniorrådsvalg mere strømlinet, 

hvilket bl.a. betyder, at man vil arbejde for at seniorrådsvalget afholdes sammen med 

kommunalvalget, så stemmedeltagelsen bliver højere. Dette vil man forsøge at gøre lovbestemt.  

 

Sluttelig sagde Inger Hee, at det er en spændende og udfordrende opgave at være formand for 

seniorrådet som giver viden, indblik og inspiration til hvad der foregår i kommunen.  

 

Susi Alsfelt Riise-Knudsen orienterede om sin deltagelse i beboer/pårørenderådsmøde på Salem. En 

ny beboer havde medtaget sin advokat på mødet hvilket føltes ubehageligt.      

       

Susanne Andersen oplyste, at kommunens anden sygeplejeklinik netop er indviet. Den er placeret 

på Holmegårdsparken.   

 

7.Næste møde – 23. oktober. Mødet holdes på rådhuset, udv. 1. 

 

8. Eventuelt. 

Per Bjarvin oplyste, at han ønsker at blive frameldt sin deltagelse i Danske Ældreråds møde. 

Susanne Khalil sørger for dette.   
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