
 

 

Seniorrådet i Gentofte Kommune 

Referat fra Seniorrådets møde den 15. september 2021 

Til stede: Inger Hee, Alf Wennevold, Preben Bildtoft, Susi Alsfelt Riise-Knudsen, Else Ørsted og 

Per Bjarvin. Afbud fra Ole Scharff-Haarbye, Mona Gøthler og Susanne Borch. 

Fra Kommunalbestyrelsen: Michael Fenger, Per Bruhn Andersen og Bente Frimodt-Møller. 

Afbud fra Anne Hjorth. 

Fra Social & Sundhed: Helene B. Rasmussen og Susanne Khalil (referent).  

 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde.  

Godkendt. 

 

 

2. Besøg af borgmester Michael Fenger. 

Inger Hee bød Michael Fenger velkommen og herefter havde rådet nogle drøftelser med 

borgmesteren, bl.a. om kommunens ældrepolitik og digitalisering samt rådets ønske om deltagelse i 

opgaveudvalg, med emner der har relevans for den ældre målgruppe. 

 

 

3. Opgaveudvalget ”Byens rum” v/Charlotte Wøhlk. 

Charlotte Wøhlk orienterede om opgaveudvalget ”Byens rum” der har sidste møde den 26. oktober. 

Der arbejdes med at få øget viden om hvordan man kan skabe bedre fælles rammer om byrummet. 

Hvordan er vi sammen? Hvilke fællesskaber indgår vi i og hvad er vi sammen om? Der arbejdes 

med 7 temaer: 

Tryghed i byrummet 

Aktivitet i byrummet,  

Ro og fordybelse i byrummet,  

Byrummet i balance,  

Tilgængelighed i byrummet,  

Midlertidighed i byrummet 

Multifunktionelle byrum.  

 

En række arkitekter m.fl. har givet gode råd og inspiration omkring seniorvenlige byrum. Sluttelig 

blev vist en lille film som Sundhedsstyrelsen har udgivet om seniorers behov i byen. Alf 

Wennevold spurgte, om de konkrete anbefalinger fra Gentofte Kommune tages med i produktet, 

hvilket der blev svaret ja til.  

Preben Bildtoft ville vide, om opgaveudvalget har drøftet trafik, herunder om man f.eks. har drøftet 

stilleområder uden biler, som man taler om at indføre i andre byer. Charlotte Wøhlk svarede, at det 

har man drøftet, men at det er et dilemma, da mange borgere i kommunen har mere end én bil og de 

fylder, men at trafik også handler om tryghed. 

Alf Wennevold spurgte, om produktet skrives, så alle kan forstå indholdet, hvilket der blev svaret ja 

til. 
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4. Meddelelser fra medlemmerne, herunder status på medlemmers opgaver. 

Inger Hee gav en kort orientering om det kommende temamøde som seniorrådet afholder den 10. 

oktober. Susi Alsfelt Riise-Knudsen har udarbejdet en flyer som bliver trykt og udsendt til alle 

biblioteker og plejeboliger i kommunen. Flyer vil ligeledes blive kopieret til uddeling på 

rådhusdagene. 

Bente Frimodt-Møller oplyste, at hun holder et oplæg på Ældre Sagen årsmøde lørdag den 18. 

september. Mødet foregår i kantinen på rådhuset. Oplyste endvidere, at hun ikke genopstiller til 

kommunalvalget.  

Per Bruhn Andersen orienterede om ”Gentofte mødes” der blev afholdt i Byens Hus fredag den 17. 

september. Alle kommunens borgere havde mulighed for at møde op. Paneldebat m.m. mange gode 

input, bl.a. om fremtidens velfærd for de ældre.  

Else Ørsted orienterede om, at Ordruplund er i fuld gang med flytteplaner og vil forsøge at få så 

mange møbler med til det nye sted. Oplyste endvidere, at det er vanskeligt at skaffe kvalificeret 

personale. 

Preben Bildtoft orienterede om deltagelse i beboer/pårørenderådsmøde på Søndersøhave. Sophie 

Harms gav en status på budgettet, som en del ikke forstod, så der var en del spørgsmål. Helene B. 

Rasmussen svarede, at hun var bekendt med dette og der fremadrettet er fokus på, at alle kan forstå 

indholdet af det der bliver sagt. 

Susi: Alsfelt Riise-Knudsen orienterede om deltagelse i beboer/pårørendemøde på Salem. Stedet 

åbner restaurant og folk udefra får også mulighed for og komme og købe mad.  

Alf Wennevold orienterede om deltagelse i beboer/pårørenderådsmøde på Holmegårdsparken: Alle 

i beboer/pårørenderådet er nye. Stedet har klaret corona godt og har en god økonomi. Cafeen 

genåbner, men i første omgang primært for beboerne.  

Alf Wennevold orienterede endvidere om sin deltagelse i møde i regionsældrerådet. Hovedtaler på 

mødet var Bjarne Hastrup fra Ældre Sagen, der bl.a. talte om samarbejdet mellem danske ældreråd 

og seniorrådene. 

 

 

5. Næste møde – onsdag den 20. oktober 2021. Mødet holdes i udvalgsværelse 1. 

 

 

6. Eventuelt. 

Intet. 
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