
Seniorrådet i Gentofte Kommune 
 
Referat fra Seniorrådets møde den 10. juni 2015. 
Til stede: Alf Wennevold, Connie Engelund Erichsen, Sonja Minor Hansen, Ole Scharff-Haarbye, 
Susi Alsfelt Riise-Knudsen, Per Bjarvin, Susanne Borch og Mogens Nielsen. Afbud fra Mona 
Gøthler. 

Fra Social & Sundhed: Thomas Bille, Susanne Khalil (referent).  

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

 
1. Godkendelse af referat fra sidste møde. 
Godkendt.  
 
 
2. Meddelelser fra formanden.  
Alf Wennevold orienterede om at Danske Ældreråd deltager i Folkemødet på Bornholm.  
Der har været afholdt møde med formand og næstformand i Handicaprådet hvor adgangsforhold, 
teleslynger m.m. ved kommunale arrangementer blev drøftet. Enighed om at adgangsforhold og 
skiltning for handicappede til besøg på rådhuset bør forbedres. Forvaltningen kontakter Gentofte 
Ejendomme vedrørende dette.   
 
 
3. Politisk arbejdsform. 
Hans Toft orienterede om Kommunalbestyrelsens vedtagelse af en ny styrelsesvedtægt, hvor 
hovedparten af arbejdet i kommunens stående udvalg, erstattes af en række nye opgaveudvalg med 
deltagelse af både borgere og politikere. Kommunalbestyrelsen tager beslutningen efter de gode 
erfaringer, kommunen har haft med at inddrage borgerne.  
 
Fremover vil den politiske proces betyde, at borgere, interessenter og politikere sammen udvikler 
politiske strategier hvorefter de behandles i Kommunalbestyrelsen.   
 
Den nye arbejdsform gør således op med en 150-årig politisk arbejdsform.  I stedet for at mødes 11 
gange om året i fem af de traditionelle stående fagudvalg, skal man kun mødes fire gange årligt. I 
stedet nedsættes ca. otte opgaveudvalg med deltagelse af både borgere og politikere. 
Opgaveudvalgene er midlertidige og løber kun indtil opgaven er løst.  
 
På Kommunalbestyrelsens møde den 22. juni andenbehandles den nye styrelsesvedtægt og på dette 
møde drøftes også hvilke opgaveudvalg, der skal nedsættes efter sommerferien.  
 
Alf Wennevold spurgte om Seniorrådet og Handicaprådet vil blive inddraget i den nye arbejdsform, 
hvilket Hans Toft svarede ja til. Høringer vil stadig finde sted og forelagt Rådene i lighed med 
tidligere.   
 
Mogens Nielsen spurgte om Indenrigsministeriet har blandet sig i Gentofte Kommunes nye 
styrelsesvedtægt. Hans Toft svarede, at ændringerne ligger inden for loven, så der har ikke været 
nogen indblanding, men at Indenrigsministeriet har været positiv omkring at der prøves noget andet.  
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4. Opsamling på prøvesmagning. 
Sonja Minor Hansen orienterede om prøvesmagning af de 2 madleverandørers mad. Der var 26 
personer der var inviteret til at prøvespise maden, heraf medlemmer af Kommunalbestyrelsen, 
Seniorrådet og hjemmeplejen. 13 personer meldte sig og 12 svarede tilbage på prøvesmagningen. 
 
Resultatet af prøvesmagningen viste, at maden fra Det Danske Madhus var vurderet bedre end Din 
Private Kok af deltagerne. Resultatet af den samlede evaluering er sendt til begge madhuse. Det 
blev drøftet, at det kunne være ønskeligt med en respons på kommunens evaluering fra begge 
madhuse. Thomas Bille lovede, at kontakte dem.     
Hjemmeplejen er gået i dybden med en tilbagemelding. Bl.a. blev det konstateret, at der er for lidt 
kalorier i maden til småt spisende og at portionerne nogle steder er for små. Det blev oplyst, at hos 
Din Private Kok kan man få en større portion leveret uden merberegning. 
 
Flere kommenterede at det er vanskeligt at åbne emballagen. Ole Scharff-Haarbye sagde, at det 
havde været vanskeligt at give en samlet bedømmelse, der ikke var helt retvisende, da nogle af 
måltiderne var meget dårlige og nogle meget gode. Det Danske Madhus har 14 retter at vælge i 
mellem. Din Private Kok har 2 retter. Hvis man ikke kan lide nogle af disse retter, har man 
mulighed for at vælge dagens favorit ret. 
Poul V. Jensen sagde, at der i evalueringen af prøvesmagningen mangler hvad der kan gøres bedre, 
så man kan få nuancerne med. Poul V. Jensen foreslog mere brugerinddragelse.  
 
Ole Scharff-Haarbye foreslog at køkkenerne på plejehjemmene blev reetableret. Spurgte om de var 
nedlagt for at spare, hvortil Thomas Bille svarede, at køkkenerne var en meget dyr ordning hvor 
kvaliteten ikke altid var i top og så var der mindre fleksibilitet, idet alle skulle spise varm mad til 
frokost, da køkkenet var lukket om aftenen. Thomas Bille henviste til, at der tidligere blev foretaget 
en ekstern brugerundersøgelse af maden, som viste høj tilfredshed blandt brugerne.         
 
 
 
 
5. Tema arrangementer. 
Alf Wennevold oplyste, at punktet var på dagsordenen med henblik på en principiel diskussion om 
hvem der kan medvirke, når Seniorrådet afholder et temamøde. Ole Scharff-Haarbye havde gjort 
indsigelse mod, at medlemmer af Seniorrådet selv deltog som foredragsholder og mente, at man på 
den måde profilerede sig selv hvilket ikke var meningen, for rådets medlemmer skulle være 
neutrale. Alf Wennevold spurgte om andre havde anfægtelser mod at et rådsmedlem deltog som  
foredragsholder, hvilket ikke var tilfældet.  
Enighed om at der fortsættes med afholdelse af temamøder 2 gange årligt, nemlig forår og efterår.  
Susi Alsfelt Riise-Knudsen tilføjede, at grunden til at man var blevet enige om at afholde 
temamøderne, netop var at synliggøre Seniorrådet og dets arbejde, hvilket disse arrangementer bl.a. 
gav mulighed for. En række emner til kommende temamøder blev drøftet, herunder følgende:   
Fremvisning af hjælpemiddelbiblioteket,  
Demens,  
Den nye politiske struktur,  
Serviceloven – et overblik over muligheder/begrænsninger, herunder visitationsregler,  
Tricktyveri.    
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6. Parkering.  
Hans Toft orienterede om problemer med parkering i kommunen. Særligt har der været 
parkeringsproblemer ved Hellerup Station p.g.a. mange pendlere, og ved området omkring Bakken 
samt ved skoler og institutioner. Der tages meget alvorligt når en bil parkerer ulovligt på en 
handicapplads. Der gives bøder på max beløb af hvad man må give.  
Der har også været problemer med parkering ved busholdepladser. Dette prioriteres nu også højt og 
der uddeles bøder. Problemet er overordnet, at der er for få P-pladser i forhold til antal af biler.   
 
   
 
7. Input fra rådets medlemmer.  
Ole Scharff-Haarbye oplyste, at mødet i IT-udvalget er blevet udsat til 10. september.  
Oplyste endvidere at Jægersborghave er meget glad for den nye bus der bliver flittigt brugt. Der 
afholdes sommerfest på Kløckershave den 22. juni og 18. juni på Jægersborghave. Der mangler 
stadig frivillige til at cykle med beboerne. 
 
Susi Alsfelt Riise-Knudsen orienterede om fest på Salem i anledning af 70- året for Danmarks 
befrielse. Der var dans og musikere der spillede musik fra krigens tid. Festen var en stor succes. 
Husets præst havde medbragt kors der blev uddelt til beboerne. Det var en god oplevelse, idet det 
satte tankerne i gang hos beboerne. Stedet havde haft anmeldt besøg fra kommunen som gik godt.  
 
Mogens Nielsen orienterede om deltagelse i Nordøstgruppemødet. Der er stor forskel på de enkelte 
råd, men godt at man kan udveksle hvordan man agere forskelligt i kommunerne.  
 
Connie Engelund Erichsen orienterede om anmeldt tilsyn som gik fint. Der afholdes stor 
sommerfest for husets beboere m.fl. den 18. juni. 
 
Per Bjarvin orienterede om deltagelse i bestyrelsesmøde på Brogårdshøj. Der er igangsat et IT-
projekt ”skriv til oldemor”. Der mangler stadig pårørende så der kan nedsættes et pårørenderåd.   
 
Susanne Borch oplyste at der er møde på Egebjerg den 18. juni. Der er et vældigt engagement i 
aktiviteterne på stedet. 
 
Poul V. Jensen oplyste, at han havde besøgt det nye ”Korsbæk” på Bakken. Det var super flot lavet 
og et besøg værd. 
 
Sonja Minor Hansen orienterede om deltagelse i Regionsældrerådsmøde, hvor en ventetid på op til 
18 måneder på værgemåls sager blev drøftet.  
Susanne Borch oplyste, at det er et meget stort og alvorligt problem. Der er 8000 sager der ligger i 
Ringkøbing og venter på at blive behandlet.   
  
 
  
8. Eventuelt.  
Mogens Nielsen spurgte om sagen vedrørende fodgængerovergang var afsluttet, hvortil Thomas 
Bille svarede, at borgeren har fået brev om dette.  
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Sonja Minor Hansen oplyste, at en borger havde fået afslag på ansøgning om særligt gelænder i den 
ejendom borgeren boede i. Susanne Borch oplyste, at hvis det er en lejet lejlighed, er det udlejer der 
bestemmer.   
 
9. Næste møde. 
Onsdag den 19. august 2015. Mødet holdes på Sankt Lukas. Mødet den 16. september holdes på 
Holmegårdsparken. 
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