
Seniorrådet i Gentofte Kommune 

Referat fra Seniorrådets møde den 18. januar 2023 

Til stede: Susanne Borch, Alf Wennevold, Else Ørsted, Mona Gøthler, Preben Bildtoft, Susi Alsfelt 

Riise-Knudsen og Mogens Nielsen. 

Afbud fra Gitte Anni Mikkelsen og Steen Borup-Nielsen. 

Fra Kommunalbestyrelsen: Katja S. Johansen (deltog pkt. 4-8) og Jesper Marcus (deltog pkt. 4-8) 

Afbud fra Anne Hjorth. 

Fra Social & Sundhed: Helene B. Rasmussen (deltog pkt. 1-5), Tina Roikjer Køtter, Sophie 

Harms og Helle Frederiksen (referent). 

1. Orientering om analyse af kørsel med borgere i Gentofte Kommune 

På baggrund af Budgetaftale 2021/2022 har BDO udarbejdet en 360 graders analyse af det 

visiterede borgerbefordringsområde i Gentofte Kommune i tæt samarbejde med medarbejdere fra de 

fagområder, som visiterer kørsel. 

Formålet med analysen er: 

• At sikre et grundlag for, at borgerne fremadrettet behandles ens inden for den enkelte ordning 

• At skabe et overblik over kørslen med borgere på tværs af kommunens fagområder 

• At optimere og effektivisere kørselsområdet 

Inge Lene Møller, Økonomi og Digitalisering, orienterede seniorrådet om analysens resultater, 

kommunens anbefalinger og den videre proces herfra. Præsentationen vedhæftes som bilag til 

referatet. 

Susi Alsfelt Riise-Knudsen spurgte, hvilke parametre, der afgør kørselsformen. Inge Lene Møller 

svarede, at målet er et ensartet og uændret overordnet serviceniveau, hvor visitation af kørsel tager 

højde for borgerens funktionsevne samtidig med, at vilkårene for afhentning kan modsvare en mere 

effektive udnyttelse af kommunens busser. Tina Roikjer Køtter supplerede, at der kigges på 

tidsrammerne før/under/efter afhentning, hvortil Mona Gøthler nævnte vigtigheden at orientere 

borgeren herom, så alternative løsninger kan overvejes. 

På konkret eksempel fra Alf Wennevold svarede Tina Roikjer Køtter, at kriterier for kørsel til/fra 

blandt andet hospital og genoptræning beskrives på gentofte.dk, men at muligheden for hjælp fra 

pårørende også vurderes i den enkelte situation. Susanne Borch spurgte herefter, om borgere under 

værgemål, som ikke har adgang til hjemmesiden, orienteres på anden vis. Hertil svarede Tina, at 

ved modtagelse af en genoptræningsplan kontaktes borger for plan for forløbet samt drøftelse af 

kørselsbehovet. 

Preben Bildtoft spurgte, om der ved kørsel betales efter borgerens økonomiske formåen. Tina 

Roikjer Køtter svarede, at befordring til genoptræning er gratis, og at egenbetaling til andre forløb 

er en fastsat takst svarende til omegnen af prisen på en busbillet. 

Seniorrådet gav deres positive tilkendegivelse, og Susanne Borch takkede afslutningsvis for 

orienteringen. 
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2. Seniorrådets møder på to plejehjem i første halvår af 2023 

• Jægersborghave, den 15. marts 2023 

• Brogårdshøj, den 24. maj 2023 (ny dato) 

 

3. Økonomi – Regnskab 2022 

Helle Frederiksen udleverede regnskab for 2022 og gennemgik de enkelte poster, som Seniorrådet 

tog til efterretning. 

4. Invitation til Aktive Forårsdage, uge 19 – den 9. maj 2023 

Mia Schlichtkrull de Richelieu, Fritid, og Mette Frimodt Jespersen, Forebyggelse og 

Sundhedsfremme, orienterede om Aktive Forårsdage, der afholdes for anden gang i 2023. 

Præsentationen er vedhæftet som bilag til referatet. Videoen på side 3 tilgås via dette link 

https://gentofte.dk/aeldre/aktiviteter-og-motion/aktive-foraarsdage/ 

Formålet er at inspirere og motivere borgere over 60 år til et sundt og aktivt liv med 

bevægelsesglæde, og til at indgå i fællesskaber med andre. Målgruppen 60+ har ændret sig de 

senere år og efterspørger blandt andet inspiration til at holde sig sund og aktiv. Undersøgelser viser 

desuden, at der er et ’vindue’ for forandring og modtagelighed for at orientere sig om overgangen til 

seniorlivet allerede fra 60-års alderen. 

Uge 19 er både afsat til aktiviteter i lokalområderne samt et stort fælles arrangement i Gentofte 

Sportspark den 9. maj. Dagen starter med velkomst af borgmesteren og byder ligeledes på en 

hovedtalers oplæg om sundhed på en inviterende og ikke dogmatisk måde. Ved dialogstande og 

invitation til ’fri leg’ viser foreninger og andre aktører samtidig de mange muligheder for at være 

aktiv og deltage i sociale fællesskaber. Seniorrådet inviteres til at deltage med dialogstand, anden 

aktivitet eller som frivillige værter i løbet af dagen. 

I tilknytning til arrangementet husstandsomdeles program med Villabyerne, hvor foreningerne 

beskrives mere detaljeret. Programmet udsendes ligeledes med invitation i e-Boks til kommunens 

borgere over 60 år. 

Susanne Borch spurgte, hvordan borgere hjælpes videre, hvis de føler en afstand med at komme i 

gang. Mia Schlichtkrull de Richelieu svarede, at deres opgave også var at tydeliggøre overfor 

foreningerne, at nogle har brug for en mere eksplicit velkomst. Derudover planlægges et element af 

forplejning ved steder med ’åbent hus’, hvor der bliver tid til blot at være til stede og reflektere, 

uden nødvendigvis at deltage aktivt. 

Preben Bildtoft spurgte, om arrangementet kun dækker fysiske aktiviteter eller når bredere ud til 

kommunens foreninger. Mette Frimodt Jespersen understregede, at dagene dækker bredt, også 

indenfor mange andre fællesskaber, der er relevante for målgruppen. Dog med den opmærksomhed, 

at Aktive Forårsdage og kommunens Kultur og Festdage begge har sit klare, definerede formål. 

Katja S. Johansen foreslog, at arbejdsgruppen også tog kontakt til Folkeoplysningsudvalget, hvor 

repræsentanter for sporten, foreninger og aftenskoler er samlet.  

Susanne Borch takkede afslutningsvis for orienteringen og invitationen. 

Herefter drøftede og besluttede Seniorrådet ikke at deltage med dialogstand eller anden aktivitet. 

https://gentofte.dk/aeldre/aktiviteter-og-motion/aktive-foraarsdage/
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5. Regionsældreråd Nordøstgruppen / Regionsældreråd Hovedstaden 

Alf Wennevold oplyste, at Regionsældreråd Hovedstaden på mødet den 3. februar 2023 berører 

emnet ’ensomhed’.  

Susanne Borch orienterede om ændringen i Danske Ældreråds vedtægter, hvor ulige valgkredse 

vælger et bestyrelsesmedlem og en stedfortræder i ulige år og lige valgkredse det samme i lige år. 

Som valgkreds 9 betyder det, at Gentofte Kommune den 7. marts 2023 skal stemme til Danske 

Ældreråds bestyrelse. Alf Wennevold deltager. 

6. Meddelelser fra formanden og medlemmerne 

Alf Wennevold ønskede at drøfte i seniorrådet om han, som medlem af beboer- og pårørenderådet 

på Holmgårdsparken, betragtes som inhabil, når hans hustru inden længe flytter ind på 

plejehjemmet. Alf vil desuden rådføre sig med ledelsen. Susanne Borch svarede, at hun rent 

forvaltningsretligt ikke så en inhabilitet. Skulle tilknytningen blive problematisk, kan dette tages op 

på ny. Sophie Harms var enig heri og understregede vigtigheden af, at det er en konkret vurdering 

fra gang til gang. 

Mona Gøthler oplyste, at ny forstander var ansat på Lindely fra årsskiftet. På Adelaïde var alt godt. 

Hun nævnte desuden borgerhenvendelser om fjernvarmetakstens korrigering og opfordrede til, at 

fjernvarmeselskabet deltog med stand ved næste afholdelse af Rådhusdage. Den personlige kontakt 

til selskabet fik samtidig ros med på vejen. Mona have desuden fået henvendelser om Tranehavens 

måltider. Katja S. Johansen svarede, at lige nu oplever stedet store ændringer på flere plan, og at der 

i fremtiden også ville blive fokus på den del. 

Katja S. Johansen oplyste derudover, at hun ved besøg på Kløckershave havde haft et konstruktivt 

møde med flere af de pårørende. Forbedringer blev diskuteret, især med fokus på spisestuen. 

Susi Alsfelt Riise-Knudsen fortalte fra Salem om julefrokosten, hvor borgmesteren havde været 

forbi og hilst på hver enkelt beboer. På beboer- og pårørenderådets møde var resultatet af BDO’s 

uanmeldte besøg blevet gennemgået. Af aktiviteter blev nævnt cykelture med frivillig og flere dages 

visit af besøgshund. Susi nævnte desuden sin egen oplevelse med firmaet Botved, hvor det ikke er 

muligt at tilkalde en tekniker med kort varsel. Tina Roikjer Køtter bekræftede, at hun ville 

undersøge nærmere og vende tilbage. 

Else Ørsted oplyste, at Jægersborghave søger nye medlemmer til beboer- og pårørenderådet. 

Plejehjemmet havde fået afslag på Trygfonden besøgshund. 

Susanne Borch foreslog, at rådets fem arbejdsgrupper blev nedlagt, og at man fremover behandlede 

temaer, som derefter kunne tages op i beboer- og pårørenderådene. Som eksempler nævnte Susanne 

’frivillige’ og ’aktiviteter i al almindelighed’. Det aftaltes, at rådets medlemmer til næste møde 

kommer med forslag til emner, der kan være til inspiration for alle. 

I forlængelse af dagens orientering om Aktive Forårsdage nævnte Susanne sine overvejelser om et 

seniorrådsarrangement, der kunne erstatte det sociale element i de tidligere forårsbusture. Katja S. 

Johansen foreslog at undersøge puljemidler fra blandt andet Folkeoplysningsudvalget. 

7. Næste møde – onsdag den 22. februar 2023 

8. Eventuelt 
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Alf Wennevold spurgte, om Gentofte Kommune overvejede ansættelse af udenlandske 

medarbejdere på plejehjem. Katja S. Johansen svarede, at man er opmærksom på muligheden, men 

at der ingen realitetsforhandlinger er i gang. 

Mogens Nielsen spurgte til Ukraine, og om kommunen stadig havde nok boliger til rådighed. Jesper 

Marcus svarede, at kvoten for indkvartering endnu ikke er nået, og at der derfor stadig er boliger 

ledige, sådan som situationen ser ud netop nu. 
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