
Seniorrådet i Gentofte Kommune 

Referat fra Seniorrådets møde den 26. oktober 2022 

Til stede: Susanne Borch, Alf Wennevold, Mona Gøthler, Gitte Anni Mikkelsen, Susi Alsfelt Riise-

Knudsen, Mogens Nielsen og Steen Borup-Nielsen. 

Afbud fra Else Ørsted og Preben Bildtoft. 

Fra Kommunalbestyrelsen: Katja S. Johansen (deltog pkt. 2-7). 

Afbud fra Anne Hjorth og Jesper Marcus. 

Fra Social & Sundhed: Helene B. Rasmussen (deltog pkt. 2-7), Tina Roikjer Køtter (deltog pkt. 2- 

7), Sophie Harms (deltog pkt. 2-7) og Helle Frederiksen (referent). 

1. Proces om arbejdsformen i Seniorrådet 

Susanne Borch bød velkommen og gav ordet til Ida Juhler, der kort introducerede til 

gruppearbejdet. Formålet med processen er at få et fælles fokus på Seniorrådets arbejde samt få 

nogle bedre og mere meningsfulde møder og således medvirke til kvalificeret at rådgive kommunen 

i spørgsmål om ældre.  

På forhånd var bilaget ’Vi skaber sammen…’ udsendt med dagsordenen, og Ida Juhler gennemgik 

kort baggrunden for de seks principper, der kunne bruges som inspiration i workshoppen. 

I to grupper diskuterede seniorrådsmedlemmerne herefter følgende spørgsmål: 

• Hvad motiverer dig til at være med i rådet? 

• Hvad er et godt møde? 

• Hvad kan du selv bidrage med, for gode og meningsfulde seniorrådsmøder?  

2. Regionsældreråd Nordøstgruppen / Regionsældreråd Hovedstaden 

Alf Wennevold orienterede fra Danske Ældreråds temadag om sundhedsklynger, der etableres 

omkring hvert af landets akuthospitaler og erstatter de tidligere samordningsudvalg med det formål 

at skabe bedre og mere sammenhængende patientforløb. De nye sundhedsklynger vil både have et 

fagligt og politisk niveau og indeholde repræsentanter for region, kommuner og almen praksis. 

Borgmestrene fra de enkelte klyngers kommuner er medlemmer, og Helene B. Rasmussen tilføjede, 

at Michael Fenger, som næstformand i KL’s Sundheds- og Ældreudvalg, allerede har stor interesse 

heri. Alf omdelte tillige oversigt over sundhedsklyngernes struktur og opgaver. 

Fra mødet i Danske Ældreråds forretningsudvalg orienterede Alf Wennevold om, at første møde i 

2023 vil omhandle ensomhed.  

3. Meddelelser fra formanden og medlemmerne 

Sophie Harms orienterede om, at det ikke, som normalt, er muligt for Det Danske Madhus at 

servere and juleaften. Dette skyldes fugleinfluenza og diverse forsyningsudfordringer på de 

europæiske markeder. Som erstatning for anden serveres kalkun og ekstra tilbehør. Samtidig 

fornyes også julefrokostanretningen, så den enkelte borger stadig gerne skulle have følelsen af at 

spise noget særligt i disse dage. Gitte Anni Mikkelsen spurgte, om ikke kalkuner også kunne smittes 

med fugleinfluenza, hvortil Sophie Harms svarede, at det muligvis var måden besætningerne blev 

holdt. Susanne Borch spurgte, hvordan informationen når både beboere og pårørende. Sophie 

svarede, at hun orienterer alle plejeboligerne og foreslog samtidig, at Seniorrådet, som medlemmer 

af beboer- og pårørenderådene, kunne udvise forståelse for beslutningen. 
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Det kan efterfølgende oplyses, at Det Danske Madhus trækker sin melding tilbage og bekræfter, at 

der er stegt andebryst med skysovs, hvide og brunede kartofler, gammeldags rødkål og æble med 

svesker på menuen, til de borgere som måtte ønske dette til jul. 

I forlængelse af TV 2-dokumentaren om omsorgssvigt på plejehjem i Køge, oplyste Tina Roikjer 

Køtter, at Pleje og Sundhed tager sagen alvorligt og derfor efterser kommunikation, dialog og 

samarbejde med kommunens beboere og pårørende. Det seneste halvår har kompetenceudvikling 

været i fokus, og på den baggrund forventede hun, at medarbejderne optræder professionelt. Tina 

tilføjede, at der ligeledes bliver set på dialogen mellem kolleger. Susanne Borch spurgte, om 

Seniorrådet aktivt kan have en rolle heri, hvortil Tina svarede, at rådet meget gerne må give 

feedback, såfremt emner tages op i beboer- og pårørenderådene. Sluttelig orienterede Tina om, at 

der nu arbejdes med supervision for fastholdelse af medarbejderne. Steen Borup-Nielsen spurgte, 

om kommunen har overvejet bestyrelser på plejehjemmene. Katja S. Johansen, Helene B. 

Rasmussen og Mona Gøthler var enige om, at beboer- og pårørenderådene har en stemme, og at et 

ekstra ledelseslag i form af en bestyrelse ikke nødvendigvis ville gøre en forskel.  

Katja S. Johansen orienterede om opgaveudvalget Fremtidens velfærdsløsninger for ældre og de to 

workshops, hvoraf den første allerede er afholdt den 4. oktober. Det er ikke for sent af tilmelde sig 

næste workshop den 14. november, og Alf Wennevold bekræftede, at han også deltager i denne. 

Mogens Nielsen orienterede fra trafikgruppen, at han og Preben Bildtoft snarest har planlagt at gå 

de mange ruter, som kommunen har skitseret på kort. 

Alf Wennevold oplyste, at Holmegårdsparkens resultater i Borgertilfredshedsundersøgelsen er 

meget flotte, og at beboer- og pårørenderådet arbejder videre med resultaterne. Alf takkede desuden 

Mona Gøthler og Helle Frederiksen for deres engagement i Rådhusdagene 2022. 

Gitte Anni Mikkelsen ønskede status på sine observationer og forslag i forbindelse med ophold på 

Tranehaven og ønskede samtidig at få oplyst bruttobeløbet for Det Danske Madhus i kommunens 

budget. Det blev aftalt, at hun og Mona Gøthler fra kostgruppen mødes med Tina Roikjer Køtter. 

Det besluttedes desuden at invitere Det Danske Madhus med på et af de følgende seniorrådsmøder. 

Ved Rådhusdagene 2022 havde Mona Gøthler deltaget på Seniorrådets stand alle fire dage og roste 

programmet. Lindely havde været meget glade for invitationen til de ledige pladser, og hun 

tilføjede, at det tidligere havde været rådets sekretær, der tog kontakt til forstanderne for at aftale 

plejehjemmenes deltagelse. Mona havde blandt andet talt med borgere om Seniorrådets synlighed, 

at nogle hjemmehjælpere stadig besøgte borgere uden legitimation samt oplevelsen af uværdige 

samtaler med beboerne. Hertil svarede Sophie Harms, at det ikke kunne udelukkes, men at 

kommunikation med en borger godt kan være faglig forsvarlig, selvom det for en udenforstående 

kan opfattes som uværdigt. Mona oplyste afslutningsvis, at hun havde besøgt Adelaïde samt 

Lindely, hvor sidstnævnte plejehjem igen får besøg af hende og Sophie den 28. november. 

Susi Alsfelt Riise-Knudsen oplyste, at temadagen den 2. november er udskudt til den 16. marts 

2023. Susi og Steen Borup-Nielsen havde desuden deltaget i tilgængelighedsmøde og gennemgået 

planerne for næste år.  

Susanne Borch oplyste, at forslag til mødeplan 2023 udsendes med dagsordenen for næste 

seniorrådsmøde.  

4. Næste møde – onsdag den 16. november 2022 på plejehjemmet Adelaïde. 

5. Eventuelt 

Ønsker nogle af medlemmerne at arrangere julefrokosten sammen med Helle Frederiksen, kan de 

kontakte hende direkte. 
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