
Seniorrådet i Gentofte Kommune 

 

 

Referat fra Seniorrådets møde den 9. december 2015. 

Til stede: Alf Wennevold, Mogens Nielsen, Susanne Borch, Sonja Minor Hansen, Susi Alsfelt 

Riise-Knudsen, Mona Gøthler, Ole Scharff-Haarbye, Preben Bildtoft og Per Bjarvin. 

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

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

   

1. Godkendelse af referat fra sidste møde. 

Godkendt med en enkelt tilføjelse og rettelse. 

 

 

2. Meddelelser fra formanden. 

Alf Wennevold oplyste, at han har afholdt møder med en række chefer/ledere i organisationen. 

Orienterede om et netop afholdt møde med kommunens Park & Vejchef Lone Billehøj. Det er 

aftalt, at Lone Billehøj deltager i et kommende Seniorrådsmøde, hvor rådet vil få mulighed for, at 

drøfte konkrete trafik problemer med hende.  

 

Mona Gøthler ønskede oplyst, hvorfor det var Alf Wennevold der var indtrådt i arbejdsgruppen 

under opgaveudvalget for Trafik, hvortil Alf Wennevold svarede, at det var på opfordring af 

kommunen, at han havde fået en plads i arbejdsgruppen  som repræsentant for Seniorrådet. 

 

Oplyste endvidere, at arbejdet i opgaveudvalget for Trafik lige nu har fokus på de 2 bydelscentre 

Jægersborg Alle og Gentoftegade.  

 

Alf Wennevold oplyste, at Annette Ishøy-Rasmussen og Marianne Grundsøe deltager i rådets møde 

i januar. Her vil der blive mulighed for at drøfte kommunens hjemmeside samt modtage råd og 

vejledning til oprettelse af en Facebook side. Susi Alsfelt Riise-Knudsen opfordrede rådets 

medlemmer til at kigge på Kertemindes Ældreråds hjemmeside der er ganske fin og overskuelig.  

 

Alf Wennevold orienterede om deltagelse i møde i Planområde Midt. Alf Wennevold oplyste, at 

han havde spurgt formanden for Planområde Midt, hvorfor Gentofte Hospital ikke havde et 

brugerudvalg, hvortil svaret var at det er op til hvert enkelt hospital at oprette brugerudvalg. Alf 

Wennevold foreslog Sundhed som et emne på et kommende temamøde. 

 

3. Ældremilliarden. 

Thomas Bille orienterede om at der ikke er anledning til en fornyet drøftelse af den gamle 

ældremilliard da pengene er fordelt og indarbejdet i budgettet for 2016. Det er, som tidligere oplyst, 

de samme midler der anvendes til de samme formål. Ole Scharff-Haarbye svarede, at han vil sikre 

sig at pengene fra ældremilliarden ikke tages fra de ældre og indgår i kommunekassen. Ole Scharff-

Haarbye udbad sig dokumentation fra forvaltningen hvoraf det fremgår at midlerne fortsat anvendes 

til formålet. De øvrige medlemmer af rådet så ikke noget behov herfor, efter Thomas Billes 

redegørelse, hvorfor forslaget blev afvist. 
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Thomas Bille oplyste endvidere, at den nye pulje penge til ”Værdighedspolitik” som er afsat i 

finansloven endnu ikke er færdigbehandlet af regeringen.  Når det er 3. behandlet i Folketinget,  

kommer forvaltningen med et bud på hvordan pengene anvendes og dette vil blive forelagt 

Seniorrådet, inden det vedtages.     

 

 

4. Deltagelse i Repræsentantskabsmøde. 

Det blev aftalt at Susanne Khalil tilmelder følgende 6 personer: Alf Wennevold, Susi Alsfelt Riise-

Knudsen, Ole Scharff-Haarbye, Preben Bildtoft, Per Bjarvin og Mogens Nielsen i 

Repræsentantskabsmøde i Nyborg med henblik på forudbetaling for deltagerne.     

 

5. Status på Seniorrådets møde. 

Mona Gøthler påpegede at priserne på fortæring til møderne var meget høje. Hun vil tage en snak 

med kantinens køkkenchef.       

 

 

6. Spørgsmål til Kommunalbestyrelsesmedlemmer og forvaltningen.  

Der blev spurgt til hvornår Thomas Bille holder afskedsreception. Dette er endnu ikke afklaret, men 

der udsendes invitation til rådet.   

  

7. Næste møde. 

Mona Gøthler oplyste, at det er aftalt med Lindely og Adelaide at Seniorrådets møde i februar 

holdes på Lindely og mødet i marts holdes på Adelaide.   

     

Seniorrådets møde, onsdag den 20. januar 2016 kl. 15.00 holdes på rådhuset, udvalgsværelse 1.  

 

8. Eventuelt.  

Alf Wennevold ville høre, hvordan man så på en eventuel oprettelse af et fællesråd for 

beboer/pårørende-rådene i kommunen. Dette var der dog ikke opbakning til.  

Alf Wennevold oplyste, at Susanne Andersen og Lone Jørgensen er inviteret til at deltage i 

Seniorrådets fremtidige møder.   

 

Ole Scharff-Haarbye spurgte om Vågetjenesten modtager økonomisk støtte, hvortil Thomas Bille 

svarede, at Vågetjenesten er et frivilligt initiativ, som modtog økonomisk støtte fra kommunen i 

opstartsfasen, via § 18-midlerne til støtte af frivilligt socialt arbejde.      

  

 


