
Seniorrådet i Gentofte Kommune 
 

Referat fra Seniorrådets møde den 16. marts 2011. 
Til stede: Frederik Teisen, Per Bjarvin, Alf Wennevold, Susi Alsfelt Riise-Knudsen og Sonja 
Minor Hansen, Lene Bay, Inge Tastum og Steen Borup-Nielsen. Afbud fra Connie Engelund- 
Erichsen.  

Fra Social & Sundhed: Søren Bønløkke, Vibeke Appelt, Thomas Gjerulff, Susanne Khalil 
(referent). 

Fra Kommunalbestyrelsen: Hans Toft, Marianne Zangenberg. Afbud fra Kirsten Kierkegaard, 
Thea Mikkelsen.   

 

1. Ældrebilistkurser.  
Thomas Gjerulff fra Plan og Projekt orienterede om Region Hovedstadens Færdselssikkerheds-
udvalgs tilbud om bilistkurser for ældre. Der tilbydes kurser for ældre over 65 år i kommunen. 
Formålet med bilistkurserne er ”Sikkert og længst muligt i egen bil” Målgruppen er de 65-80-årige 
der stadig er aktive bilister, der selv ønsker at forbedre færdighederne.  

Kurserne kan tilrettelægges ud fra 3 niveauer som Hovedstadens Færdselssikkerhedsudvalg har  
benævnt som følger: 

Rolls Royce modellen 
*Teori: 3 x 2 timer 
*Praktik: 1 eller 2 timers kørsel i egen bil med kørelærer 
*Praktik: kørsel på køreteknisk anlæg i egen bil  
 

Toyota modellen 
*Teori: 3 x 2 timer 
*Praktik 1 eller 2 timers kørsel i egen bil med kørelærer 
 

Trabant modellen 
*Teori: 3 x 2 timers teori 

 

Teorien skal som minimum omhandle en række emner og praktikken ligeså. 

Kurserne skal udbydes af kommunen, der får det praktiske og økonomiske ansvar. 

Det Regionale Færdselssikkerhedsudvalg yder et tilskud på max. 9000 kr. pr. kursus eller 450 kr. 
pr. person.     

Den enkeltes betaling for kurset afhænger af kursustype og deltagerantal og kendes ikke på 
nuværende tidspunkt.   

Thomas Gjerulff vil hjælpe med at indhente pris på kurser for 10 personer med kørerlærer. 



Thomas Gjerulff oplyste, at Seniorrådet skal beslutte, om rådet kan tilslutte sig tilbuddet eller ej. 
Hvis ja, skal Seniorrådet bidrage med deltagere til en arbejdsgruppe, der skal arbejde videre med 
projektet. 

Alf Wennevold spurgte til, hvordan man vil håndtere opgaven, hvis rigtig mange meldte sig, hvortil 
Thomas Gjerulff svarede at det er vigtigt at kurserne fyldes helt op, så rigtig mange deltagere 
forhåbentlig kan få glæde af tilbuddet. Gentofte Kommune vil samarbejde med 
Færdselssikkerhedsudvalget i forbindelse med løbende ansøgninger om tilskud til kursusafholdelse.  

Sonja Minor Hansen, Lene Bay og Frederik Teisen meldte sig som deltagere i arbejdsgruppen, der 
arbejder videre med projektet i samarbejde med Thomas Gjerulff. Susanne Khalil sørger for at 
videregive mailadresser på arbejdsgruppens deltagere til Thomas Gjerulff, der indkalder til møde. 

  

2. Godkendelse af referat fra mødet 16. februar 2011.  

Referatet blev godkendt med et par enkelte rettelser.   

 

3. Meddelelser fra formanden.   
Frederik Teisen har modtaget en klage over at der ikke altid er stole til rådighed, når man bliver 
ekspederet i Kommuneservice. Dette beror på en misforståelse, da den konkrete situation har 
handlet om, at en medarbejder har ønsket at stå op ved sit skrivebord, og af hensyn til at det virker 
mere imødekommende at møde borgeren ansigt til ansigt, er stolen fjernet på den anden side af 
skrivebordet, men der er naturligvis stole i Kommuneservice.   

       

4. Idéoplæg – Kasernegrunden.  
Søren Bønløkke orienterede om værdiprogram vedrørende det nye plejehjemsbyggeri på 
kasernegrunden. Der har været stor tilfredshed omkring projektet med en inddragende proces, der 
har været spændende og udfordrende. Ambitionen har været at udfordrer vanetænkning, hvilket har 
givet mange nye forslag. Det er stor fokus på hjemmelighed og f.eks. vil man gerne undgå at 
gangmiljøerne får et institutionslignende udtryk. Byggeriet skal have en stor fleksibilitet, da stedet 
skal kunne rumme forskellige målgrupper og kunne ændres efter behov.   
Der ydes boligydelse til 65 m2 boliger.  
Der stilles stramme krav til byggeriet på grunden, da byggeriet skal indpasses i et område med store 
kulturhistoriske og arkitektoniske værdier. Søren Bønløkke oplyste, at det næste step i projektet, er 
en konkurrence om byggeriet. Her vil 5 firmaer blive udvalgt til at byde på opgaven i en 
totalentreprise. Frederik Teisen og Steen Borup-Nielsen er repræsentanter i bedømmelsesudvalget.  
Der forventes frist for aflevering af forslag den 15. juni 2011.   
    
 
 
5. Eventuelle rapporteringer. 

Inge Tastum havde deltaget i beboer/pårørenderåd på Kløckershave. Der var usikkerhed omkring 
om Seniorrådets medlem af beboer/pårørenderåd har stemmeret eller ej. Dette undersøges.  

Det kan efterfølgende oplyses, at ”Seniorrådets repræsentant i et beboer/pårørenderåd må anses for 
stemmeberettiget i lighed med rådets øvrige medlemmer”. 
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Per Bjarvin orienterede om deltagelse i beboer/pårørenderåd på Brogårdshøj. Stedet skal have 
anmeldt tilsyn den 30. marts. 

Steen Borup-Nielsen orienterede om deltagelse i Rygårdcentrets nye beboer/pårørenderåd der 
mødtes for første gang, idet de 2 beboer/pårørenderåd er lagt sammen til ét råd efter udbygningen. 
Alt fungerer fint på stedet. 

Steen Borup-Nielsen orienterede om deltagelse i møde i Tilgængelighedsforum. Et firma er hyret til 
at kigge på en række ejendomme, som har behov for at tilgængeligheden forbedres med små midler.  

Sonja Minor Hansen orienterede om deltagelse i et møde på Ordruplund, hvor frivillighedsgruppen 
nu er navngivet ”Ordruplunds Venner”.     

 

  

6. Orientering fra socialudvalget – herunder nyt fra Regionen. Bilag: ”ventelistesituation” 
vedlagt.    

Hans Toft orienterede om, at et flertal i Regionsrådet har fremsat forslag til ny Hospitalsplan. 
Forslaget skal drøftes nærmere på et kommende møde i Regionen og vil derefter blive sendt i 
høring.  

Vibeke Appelt oplyste, at man stadig afventer vejledning fra KL omkring postfordeling. Der er 
indkommet mange ansøgninger til dispensation fra de nye regler. I etageejendomme træder de nye 
regler om ”ingen postfordeling” i kraft fra den 1. april 2011. Se vedlagte link med oplysninger om 
post til døren.    
  
http://www.gentofte.dk/Social_og_sundhed/Hjaelp_i_hjemmet/Post-til-doeren.aspx
 

Der blev spurgt til hvor langt man er med revisitering af hjemmehjælp, hvortil Vibeke Appelt 
svarede, at der p.t. er 471, der har fået gennemgået deres behov for hjælp. Der er p.t. indkommet 1 
klage til nævnet.  

  

7. Næste møde.  

Onsdag den 13. april kl. 10.00 i udvalgsværelse 1. 

 

8. Eventuelt. 
Lene Bay oplyste, at lydgiveren ikke virker i lyssignalet Gentoftegade/Adolphsvej. Dette betyder, at 
blinde og svagtseende ikke kan høre, når der er grønt lys. Lydgiveren fungerer som pejlemærke, ved 
at sende en lyd på den anden side af lyssignalet, så den blinde har noget at gå efter. 

Marianne Zangenberg oplyste, at det nogle steder i kommunen er et stort problem, fordi lyden fra 
lydgiveren genere dem der bor tæt på et lyskryds. Derfor har der været forsøgt mange ting, for at 
løse problemet, blandt andet at sænke lyden i lyssignalet – med risiko for at blinde og svagtseende 
ikke kan hører signalet.   

Steen Borup-Nielsen orienterede om brandulykke på Rygårdcentret før jul. I den forbindelse blev 
der spurgt til, om det vil være muligt at opsætte røgalarmer i samtlige kommunale plejeboliger, 
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hvortil der blev svaret, at det er beboerens eget ansvar at sørge for dette. Det kan efterfølgende 
oplyses, at der forefindes røgalarmer i alle kommunale plejeboliger. 

Det blev spurgt til hvorfor de busser, der henter og bringer borgere der skal til køres til 
genoptræning, ofte kun kører med 1 -2 personer ad gangen. Det virker ikke som en optimal 
udnyttelse. Dette undersøges nærmere.   

Sonja Minor Hansen spurgte til hvem der deltager i Danske Ældreråds Repræsentantskabsmøde den 
16.-17. maj i Nyborg. Susi Alsfelt Riise-Knudsen, Per Bjarvin og Sonja Minor Hansen deltager. 

Der afholdes temamøde den 22. marts i Rudersdal. Frederik Teisen, Lene Bay og Alf Wennevold 
deltager.  
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