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Til medlemmerne af Seniorrådet i Gentofte Kommune m.fl.     

7. april 2022 

Der indkaldes til møde i Seniorrådet 

Onsdag den 20. april 2022 kl. 15.00-17.00. 
Kommunalbestyrelsesmedlemmer deltager kl. 16.00-17.00. 

Mødet holdes på Rådhuset, udvalgsværelse 1 

 

 

1. Besøg af borgmester Michael Fenger. 

2. Høring – Kvalitetsstandard for pleje- og sundhedsområdet v/Tina Roikjer Køtter (bilag) 

Til den aktuelle kvalitetsstandard 2021 er der foreslået følgende ændringer: 

o Layoutmæssige ændringer (fjernelse af tabeller) for at imødekomme webtilgængelighed. 

Sproglige tilretninger, som vil fremgå med tydelige ændringsmarkeringer. 

o Tilføjelse af nedenstående sætning ved de indsatser, hvor borgeren skal stille rengørings-

artikler til rådighed, vil fremgå med tydelig ændringsmarkering: 

Ifølge Arbejdsmiljøloven skal medarbejderne kunne udføre arbejdet sikkerheds- og 

sundhedsmæssigt forsvarligt. Der må ikke anvendes farlige stoffer og materialer, der kan 

være farlige eller forringe sikkerhed og sundhed. 

o Der er ikke foreslået ændringer i forhold til serviceniveau. 

3. Gentofte Mødes ’22 v/Mette Svendsen Helmer 

Inspiration og sparring til Seniorrådets deltagelse i kommunens ’folkemøde’. 

Efter oplæg en drøftelse af emner. 

4. Aktive Forårsdage 2022 

Ved opgaveudvalget En Times Motion anbefalede Seniorrådet bl.a. en inspirationsdag, der kunne 

synliggøre de mange muligheder for at bevæge sig i Gentofte Kommune. Den 17. og 18. maj 

2022 afholdes nu Aktive Forårsdage i Gentofte Sportspark. Her vil foreninger og oplysnings-

forbund vise et bredt udsnit af bevægelsesmuligheder ved oplæg og aktive demonstrationer.  

Programmet offentliggøres i løbet af april måned. 

5. Regionsældreråd Nordøstgruppen / Regionsældreråd Hovedstaden. (bilag) 

6. Orientering om kontakt til Ældre Sagen v/Else Ørsted. 

Pause 

7. Meddelelser fra formanden og medlemmerne, herunder status på medlemmers opgaver. 

8. Næste møde – onsdag den 18. maj 2022 

9. Eventuelt. 
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