
 

 

Seniorrådet i Gentofte Kommune 

Referat af Seniorrådets første, konstituerende møde den 1. december 
2021 
 

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

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

Fra Social & Sundhed: Helene B. Rasmussen og Karl Bøtker (referent).  

 

1. Velkomst 

Helene B. Rasmussen bød de nyvalgte medlemmer velkommen til mødet.  

 

Efter en præsentationsrunde oplyste Karl Bøtker, at det fremgik af Seniorrådets vedtægt, at Gentofte 

Kommune, Social & Sundhed, indkalder til det nyvalgte Seniorråds første møde. Mødet afholdes 

forud for tiltrædelsen af rådets funktionsperiode. Mødet ledes af det medlem, der har opnået flest 

stemmer, indtil rådet har valgt ny formand. Herefter overtager den nyvalgte formand ledelsen af 

mødet.  

 

Karl Bøtker anmodede herefter Susanne Borch lede mødet, da hun havde opnået flest stemmer ved 

valget den 26. oktober 2021.    

 

 

2. Valg af Seniorrådets formand 

Susanne Borch spurgte, om nogen af rådets medlemmer ønskede at opstille som formand, eller at 

foreslå en anden som formand.  

 

Mona Gøthler foreslog Mogens Nielsen som formand. Susi Alsfelt Riise-Knudsen foreslog Susanne 

Borch som formand.  

 

Seniorrådet afholdt herefter skriftlig afstemning, hvor Susanne Borch modtog 6 stemmer og 

Mogens Nielsen 3 stemmer. Susanne Borch blev dermed valgt som formand.  

 

 

3. Valg af Seniorrådets næstformand 

Susanne Borch spurgte, om nogen af rådets medlemmer ønskede at opstille som næstformand, eller 

at foreslå en anden som næstformand.  

 

Mona Gøthler foreslog Alf Wennevold som næstformand. Gitte Anni Mikkelsen foreslog Mogens 

Nielsen som næstformand.  

 

Seniorrådet afholdt herefter skriftlig afstemning, hvor Alf Wennevold modtog 7 stemmer og 

Mogens Nielsen 2 stemmer. Alf Wennevold blev dermed valgt som næstformand.  
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4. Mødeplan for 2022 

Et forslag til mødeplan var udsendt med dagsordenen.  

 

Steen Borup-Nielsen gjorde opmærksom på, at han inden udsendelsen af forslag til mødekalender 

havde indgået bindende aftaler om møder, som faldt sammen med tre af de foreslåede datoer.  

 

Seniorrådet beklagede dette og drøftede grundigt hvordan dette ønske kunne imødekommes. Det 

kunne konstateres at mødet i januar kunne flyttes, men de to øvrige møder kunne ikke flyttes da det 

ville støde sammen med afbud fra andre medlemmer.  

 

Susanne Borch konkluderede at Seniorrådet med beklagelse måtte undvære Steen Borup-Nielsen de 

to andre gange. 

 

 

5. Valg af 2 medlemmer til Nordøstgruppen 

Alf Wennevold oplyste, at han gerne ville opstille, og foreslog Else Ørsted som det andet medlem.  

 

Alf Wennevold og Else Ørsted blev valgt enstemmigt.  

 

 

6. Valg af 2 medlemmer til Regionsrådets repræsentantskab 

Alf Wennevold oplyste, at han gerne ville opstille, og foreslog Else Ørsted som det andet medlem.  

 

Alf Wennevold og Else Ørsted blev valgt enstemmigt.  

 

 

7. Eventuelt 

Seniorrådet drøftede forskellige muligheder for at skabe mere synlighed om rådets arbejde. Det blev 

foreslået at det nye råd afholder et af sine møder som temamøde, hvor dette emne behandles.   

Rådet drøftede valgdeltagelsen i oktober 2021, herunder mulighederne for andre valgformer, og at 

forenkle særligt elektronisk stemmeafgivning. Karl Bøtker oplyste, at forvaltningen vil indhente 

erfaringer fra andre kommuner vedrørende afholdelse af brevstemme- og elektronisk valg.   

Steen Borup-Nielsen spurgte, hvornår der bliver udpeget repræsentanter fra Seniorrådet til beboer-

/pårørenderåd. Susanne Borch oplyste, at dette vil ske på rådets første møde i 2022.   

Mogens Nielsen foreslog at de medlemmer af Kommunalbestyrelsen, der udpeges til at kunne 

deltage i rådets møder, får mulighed for at redegøre for deres forventninger til rådets medlemmer. 

Der var enighed om, at dette kunne ske på rådets møde i februar 2022.    

 


	Seniorrådet i Gentofte Kommune
	Referat af Seniorrådets første, konstituerende møde den 1. december 2021

