
Seniorrådet i Gentofte Kommune 

 

 

Referat fra Seniorrådets møde den 18. januar 2017 

Til stede: Alf Wennevold, Mogens Nielsen, Susi Alsfelt Riise-Knudsen, Ole Scharff-Haarbye, 

Sonja Minor Hansen, Mona Gøthler, Per Bjarvin, Susanne Borch, Preben Bildtoft.   

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

Therkelsen og Karl Bøtker (referent).  

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

   

1. Godkendelse af referat fra sidste møde.  
Referatet blev godkendt. 

 

2. Meddelelser fra formanden. 

Intet.  

 

3. Kvalitetsstandarder v/Lone Jørgensen og Lise Therkelsen. 

Et udkast til overordnet kvalitetsstandard for pleje- og sundhedsområdet var sendt til Seniorrådet 

sammen med dagsordenen. Lone Jørgensen orienterede om, at udkastets indhold svarer til 

kvalitetstandarderne for 2016. Dog var kvalitetsstandarden om forebyggende hjemmebesøg ny som 

følge af en lovændring.    

 

Lise Therkelsen orienterede herefter om, at de nye regler for forebyggende hjemmebesøg 

indebærer, at aldersgrænsen for tilbud om ét årligt besøg hæves fra 75 til 80 år. Alle borgere skal 

dog fortsat tilbydes et besøg det år, de fylder 75. Samtidig skal borgere i alderen 65-79 år, der er i 

særlig risiko for at få sociale, psykiske eller fysiske problemer, og som bor i eget hjem, tilbydes 

forebyggende hjemmebesøg efter behov. I forbindelse hermed ydes der hjælp og vejledning – 

herunder om tilbud i privat regi - alt efter den enkelte borgers behov.  

 

Susanne Borch spurgte hvad der sker efter et forebyggende hjemmebesøg. Lise Therkelsen oplyste, 

at der tages kontakt til andre dele af organisationen hvis borgeren har et behov, eksempelvis til 

demensudredning eller visitation til hjemmehjælp.   

 

Seniorrådet havde ikke bemærkninger til udkastet, der efterfølgende vil blive forelagt 

Socialudvalget.   

 

4. Tidsplan og valgprocedure for Seniorrådsvalg v/Karl Bøtker. 

Karl Bøtker gennemgik et forslag til tidsplan, der var udsendt med dagsordenen. I forslaget var der 

lagt op til at afvikle valget på samme måde som det seneste valg i oktober 2013. Tidsplanen 

indebar, at kandidater kan opstille ultimo maj til primo august 2017. Inden valgperioden i oktober 

2017 vil alle vælgere modtage stemmemateriale. Stemme vil kunne afgives enten pr. brev eller 

elektronisk.    

 

Seniorrådet godkendte tidsplanen.   
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5. Status opgaveudvalgene. 

Bente Frimodt-Møller orienterede om, at opgaveudvalget for Sundhed i Gentofte – Borgerrettet 

behandling – samme dag skulle afholde sit andet møde. Opgaveudvalget havde haft en god opstart 

og skal afslutte sit arbejde i sommeren 2017. Opgaveudvalget består af 5 

kommunalbestyrelsesmedlemmer og 10 borgere. Bente Frimodt-Møller er formand.  

 

6. Statistik – borgere over 60 år i Gentofte Kommune pr. 1/1-2017, efter anmodning fra Ole  

    Scharff-Haarbye.  

Ole Scharff-Haarbye oplyste, at han havde anmodet forvaltningen om at udarbejde en statistik, der 

var udsendt med dagsordenen, og gennemgik den overordnet.   

 

Han foreslog i den forbindelse, at der til synliggørelse af rådets arbejde i de forløbne 3 år blev 

udarbejdet årsrapporter i lighed med andre kommuner, da arbejdet der er mere synliggjort end i 

mødereferaterne. Han foreslog endvidere, at Seniorrådets høringssvar fremgik af særskilte 

høringssvar, og ikke af referaterne.  

 

Alf Wennevold anførte, at dette tidligere har været drøftet i rådet, og at det fortsat var hans 

opfattelse, at der ikke var behov for at udarbejde årsrapporter eller særskilte høringssvar.  

 

Mogens Nielsen oplyste, at han havde gennemgået ældreblade fra en række andre kommuner. Det 

var hans opfattelse, at indholdet generelt ikke var meget informativt.  

 

Susi Alsfelt Riise-Knudsen anførte, at rådet tidligere har haft egen hjemmeside, og at det kan være 

vanskeligt at finde oplysningerne om rådet på kommunens hjemmeside. Alf Wennevold anførte, at 

hvis rådet beslutter at oprette egen hjemmeside, er det vigtigt at være opmærksom på, at løbende 

opdatering vil kræve en del ressourcer.    

 

Susanne Andersen oplyste, at hun gerne ville videregive Seniorrådets oplevelse af, at det kan være 

vanskeligt at finde oplysningerne om rådet, så det kan indgå i overvejelserne ved en senere revision 

af hjemmesiden.  

 

7. Seniorrådets forbrug pr. 31.12.2016.  

En opgørelse over Seniorrådets forbrug i 2016, der var udsendt med dagsordenen, blev taget til 

efterretning.  

 

8. Bordet rundt. 

Mona Gøthler oplyste, at hun og Sonja Minor Hansen skal deltage i et møde om kost på Axelborg i 

den 10. februar 2017.   

 

Sonja Minor Hansen oplyste, at hun havde deltaget i beboer-/pårørenderådsmøde på Ordruplund, 

hvor der var tilkendegivet tilfredshed med de nye anretterkøkkener. Der skal nu vælges nyt beboer-

/pårørenderåd. Hun havde endvidere været på møde på Søndersøhave, hvor beboerne kom med 

gode input til pjecen ”Et værdigt ældreliv - hver dag.” På baggrund af en drøftelse i Søndersøhaves 

beboer-/pårørenderåd spurgte hun, hvilke regler der gælder for at medtage egen seng til et botilbud. 

Susanne Andersen oplyste, at beboere i plejeboliger med fast personale altid får stillet en plejeseng 

til rådighed. I plejeboliger med hjemmehjælp skal man visiteres til en plejeseng. Endelig oplyste 

Sonja Minor Hansen, at busskuret på Jægersbog Allé er nedtaget.   
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Susanne Borch orienterede om, at der på Egebjerg er etableret en lang række klubber, herunder 

bridgeklub. Der har været afholdt et tilsynsbesøg, der forløb godt.  

 

Susi Alsfelt Riise-Knudsen oplyste, at Salems netcafé er meget populær, og alle medarbejdere er 

uddannet til at hjælpe beboerne med eksempelvis at komme på scype og tale med pårørende. 

Endelig orienterede hun om, at Salem har indgået aftale med Det Kongelige Danske 

Musikkonservatorium om, at unge musikstuderende spiller og fortæller om musik.  

 

Susanne Andersen oplyste, at muligheden for at blive ansat som plejehjemslæge nu er annonceret 

blandt kommunens praktiserende læger. De enkelte læger bliver tilknyttet til en afdeling de enkelte 

steder. De enkelte beboere beslutter selv om de vil skifte til denne læge eller beholde deres hidtidige 

læge. Lone Jørgensen oplyste, at kommunen havde holdt møde med kommunens praktiserende 

læger den 16. januar 2017 om muligheden for at blive tilknyttet kommunens tilbud til ældre, børn 

m.v. Flere læger tilkendegav interesse for at søge.   

 

Lone Jørgensen orienterede om, at DK-Pleje ophører som leverandør med udgangen af januar 2017. 

De borgere, der har benyttet DK-Pleje, er nu skiftet til anden leverandør. Endelig orienterede hun 

om, at ventelisten til plejeboliger p.t. er lang.  

 

Helene B. Rasmussen oplyste, at Det Danske Madhus før årsskiftet købte kommunens anden 

madleverandør, Din private kok, med virkning fra februar 2017. Forvaltningen er i dialog med 

leverandøren om dette.   

 

Per Bjarvin oplyste, at Nymosehaves beboer-/pårørenderåd p.t. drøfter værdighedspolitikken.  

 

Ole Scharff-Haarbye orienterede om, at Jægersborghaves beboer-/pårørenderåd har drøftet mad. 

Der var tilfredshed med maden og blev besluttet, at beboerne i de 3 afdelinger fremadrettet skal 

have information om menu de kommende uger.  

 

Alf Wennevold oplyste, at han havde været til møde i Holmegårdsparkens beboer-/pårørenderåd, 

hvor beboerne kommer med gode input.  

 

9. Næste møde  

Næste møde afholdes onsdag den 8. februar 2017 på Søndersøhave.  

 

10. Eventuelt. 

Intet.  

 

 


