
Seniorrådet i Gentofte Kommune 

Referat fra Seniorrådets møde den 18. januar 2022 
 

Til stede: Susanne Borch, Alf Wennevold, Else Ørsted, Mona Gøthler, Gitte Anni Mikkelsen, 

Preben Bildtoft, Susi Alsfelt Riise-Knudsen, Mogens Nielsen og Steen Borup-Nielsen.  

Fra Kommunalbestyrelsen: Katja S. Johansen, Jesper Marcus og Anne Hjorth.  

Fra Social & Sundhed: Helene B. Rasmussen, Tina Roikjer Køtter, Sophie Harms, Karl Bøtker og 

Helle Frederiksen, (ref.)  

 

 

1. Velkomst – herunder til medlemmer af Kommunalbestyrelsen 

Susanne Borch bød indledningsvis velkommen og ønskede alle et godt nytår. Derefter fulgte en kort 

præsentationsrunde. 

 

Susanne Borch gav dernæst udtryk for, at Seniorrådet fandt det vigtigt med deltagelse af KB-

medlemmerne på alle møder, men at der samtidig var stor forståelse for deres mange andre 

aktiviteter. Derfor blev det foreslået, at KB-medlemmerne først tager del i mødet fra kl. 16.00, og at 

relevante punkter på dagsordenen tilpasses herefter. Mona Gøthler, Katja S. Johansen samt Anne 

Hjorth udtrykte tilfredshed med forslaget, og Alf Wennevold tilføjede, at KB-medlemmerne 

naturligvis altid er velkomne også i timen inden. Sluttelig var der enighed om, at dagsordenen 

fremover tager højde herfor. 

 

 

2. Godkendelse af referat af det konstituerende møde  

Referatet blev godkendt. 

 

 

3. Nedsættelse af arbejdsgrupper 

Susanne Borch foreslog drøftelse af, hvilke temaer, der kunne være interessante for Seniorrådet at 

arbejde med i 2022. Der var enighed om følgende fem arbejdsgrupper med følgende medlemmer 

tilknyttet: 

 

Ensomhed – Susanne Borch, Mona Gøthler, Susi Alsfelt Riise-Knudsen og Preben Bildtoft. 

 

Kost – Mona Gøthler og Gitte Anni Mikkelsen. 

 

Synlighed – Else Ørsted, Preben Bildtoft og Steen Borup-Nielsen. 

 

IT – Alf Wennevold, Susi Alsfelt Riise-Knudsen og Mogens Nielsen. 

 

Trafik – Preben Bildtoft og Mogens Nielsen. 

Mona Gøthler anførte, at mange borgere har kontaktet Seniorrådet omkring busser, der ikke længere 

betjener visse områder af kommunen. Social & Sundhed undersøger, om evalueringen er afsluttet. 

 

Alf Wennevold foreslog desuden en vedtægtsgruppe til gennemgang af rådets forretningsorden og 

vedtægt. Det besluttedes, at forretningsordenen udsendes med dagsordenen til næste møde.  
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Katja S. Johansen spurgte, om der tidligere havde været fokus på motion. Mona Gøthler svarede, at 

en egentlig arbejdsgruppe var ikke nedsat, men at Seniorrådet havde haft besøg, hvor emnet var på 

dagsordenen. 

 

Else Ørsted foreslog, at der arbejdes videre med seniorboliger. Hertil orienterede Katja S. Johansen 

om opgaveudvalget ’Fremtidens boligformer for seniorer’, der nu går ind i sidste fase, hvorefter 

Seniorrådet får det til høring. 

 

 

4. Udpegning af 2 medlemmer til Tilgængelighedsforum 

Susi Alsfelt Riise-Knudsen og Steen Borup-Nielsen blev enstemmigt valgt. 

 

 

5. Seniorrådets budget 2022 

Karl Bøtker oplyste, at budgettet for 2022 er 139.000 kr. ekskl. moms og dækker diæter, 

mødeforplejning, konferencer mm. Beløbet pristalsreguleres årligt. 

 

På spørgsmål fra Mona Gøthler oplyste Karl Bøtker, at udgifterne til seniorrådsvalget i 2021 

udgjorde ca. 250.000 kr. (inkl. moms). Udgifterne vedrørte digital valgliste, fysisk valgmateriale og 

vælgerudtræk. Karl Bøtker oplyste endvidere, at det grundet sygdom endnu ikke var afklaret, om 

Seniorrådets budget for 2022 skal dække udgifter til valgafholdelsen. Mona Gøthler udtrykte 

utilfredshed med, at valgomkostninger belaster det ordinære budget og foreslog, at rådet orienteres 

om budget og forbrug hvert kvartal. 

 

Mona Gøthler spurgte tillige, om ubrugte budgetmidler kan overføres til det følgende regnskabsår. 

Helene B. Rasmussen svarede, at Seniorrådets budget er omfattet af de gældende budgetregler, hvor 

det kun er muligt at overføre 2% af ubrugte puljemidler. 

 

 

6. Udpegning af medlemmer til beboer-/pårørenderåd 

Sophie Harms orienterede om, at hvert plejehjem har et beboer- og pårørenderåd, hvis opgave er at 

fungere som et forum for dialog mellem beboere og pårørende samt ledere og medarbejdere i 

tilrettelæggelse af de bedst mulige forhold for beboerne. I hvert beboer- og pårørenderåd sidder et 

medlem af Seniorrådet. Beboer- og pårørenderådet mødes 3-4 gange årligt med mulighed for at 

drøfte væsentlige problemstillinger. 

 

Seniorrådet besluttede følgende fordeling af medlemspladserne: 

• Adelaide og Lindely – Mona Gøthler 

• Brogårdshøj – Preben Bildtoft 

• Egebjerg – Susanne Borch 

• Holmegårdsparken – Alf Wennevold 

• Jægersborghave – Else Ørsted 

• Kløckershave – Gitte Anni Mikkelsen 

• Nymosehave – Preben Bildtoft 

• Ordruplund – Lukker permanent 

• Rygårdscentret – Mogens Nielsen 

• Salem – Susi Alsfelt Riise-Knudsen 

• Søndersøhave – Steen Borup-Nielsen 
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7. Meddelelser fra medlemmerne 

Alf Wennevold oplyste, at Else Ørsted og han deltager i Regionsældrerådets første møde for 

Nordøstgruppen den 20. januar. Ugen efter afholdes konstituerende møde. 

 

Alf Wennevold gentog desuden sin ros, hvad angår Holmegårdsparken. Det lave sygefravær vidner 

også om, at plejehjemmet fungerer godt. 

 

Else Ørsted oplyste, at lukningen af Ordruplund er nær. Beboere/medarbejdere flytter til 

Jægersborghave den 1.-3. marts. 

 

Gitte Anni Mikkelsen oplyste, at hun som nyvalgt medlem deltager i Dansk Ældreråds temadag den 

4. marts. I den forbindelse spurgte hun, om der på forhånd udsendtes kursusmateriale. Karl Bøtker 

oplyste, at han ville undersøge dette.  

 

Mona Gøthler havde stor ros til forstanderen på Adelaide, hvor der nu kommer flere ansatte til. 

Beboer-/pårørenderådet forventes at holde møde i marts. Møde i Lindelys beboer-/pårørenderåd er 

udsat grundet Covid-19. 

 

Susi Alsfelt Riise-Knudsen oplyser, at den ugentlige telefonkontakt med Salems forstander fungerer 

godt. 

 

Preben Bildtoft spurgte, hvilket syn Kommunen havde på regeringens udspil om nytænkning af 

ældreområdet. Helene B. Rasmussen oplyste, at borgmester Michael Fenger havde udtalt sig til 

Villabyerne, og at forvaltningen fandt det interessant at følge forslagets videre færd, ikke mindst da 

ældreområdet er reguleret af flere love. Der afventes nu udspil fra berørte ministerier. Til udgangen 

af 2022 kører der fortsat sideløbende et tværkommunalt frikommuneforsøg i Gentofte, Gladsaxe og 

Rudersdal, hvor sygeplejersker i akutfunktionen er selvvisiterende og må medbringe receptpligtig 

medicin uden tilknytning til et specifikt CPR-nummer. 

 

Susanne Borch oplyste, at kontakten til Egebjerg med sin særlige plejehjemsprofil er lidt 

anderledes, og at det værdsættes, at kommunen også har plads til sådan et fællesskab. 

 

 

8. Eventuelt 

Mona Gøthler opfordrede til, at julefrokosten 2022 igen bliver den hyggelige, sociale begivenhed, 

Seniorrådet tidligere har været vant til, hvor der er gjort lidt ekstra ud af mødeforplejning og 

opdækning, hvilket der var bred enighed om. 

 

 

Herefter takkede Susanne Borch afslutningsvis for i dag og udtrykte tilfredshed med, at alle var 

kommet til orde og så frem til alle de tiltag, der nu er planlagt. 

 

 

Næste møde – onsdag, den 9. februar 2022. Mødet afholdes i udvalgsværelse 1. 


