
Seniorrådet i Gentofte Kommune 
 
Referat fra Seniorrådets møde den 12. februar 2014. 
Til stede: Connie Engelund Erichsen, Alf Wennevold, Sonja Minor Hansen, Per Bjarvin, Susanne 
Borch, Mogens Nielsen, Ole Scharff-Haarbye, Mona Gøthler og Susi Alsfelt Riise-Knudsen.   

Fra Social & Sundhed: Søren Bønløkke, Susanne Khalil (referent). 

Fra Kommunalbestyrelsen: Hans Toft, Bente Frimodt-Møller, Anne Hjorth, Poul V. Jensen.   

 
1. Godkendelse af referater. 
Referater godkendt uden bemærkninger. 
 
 
2. Meddelelser fra formanden.  
Connie Engelund Erichsen orienterede om brev fra tidligere socialdirektør Ebba Lund, hvori hun 
udtrykte bekymring for IT-digitaliseringen på de ældres vegne. Connie Engelund Erichsen oplyste, 
at hun havde svaret tilbage at man er opmærksom på problemet og der er nedsat et udvalg som 
arbejder med emnet.  
Diverse materiale blev omdelt T.O. 
Connie Engelund Erichsen orienterede om henvendelse fra en borger der foreslår, at man laver et 
kollektivt værksted hvor man kan mødes. Særligt i forhold til ensomme ældre mænd. 
 
Det blev besluttet at Connie Engelund Erichsen, Per Bjarvin og Susi Alsfelt Riise Knudsen deltager 
i Danske Ældreråds repræsentantskabsmøde i Nyborg den 28 og 29. april. 
Connie Engelund Erichsen spurgte om det er muligt at diæter kan betales fra anden pulje end 
seniorrådets, da budgettet er presset. Søren Bønløkke lovede at undersøge diæt-spørgsmålet. 
 
Connie Engelund Erichsen orienterede om møde med formandsskabet for Handicaprådet. Formålet 
med et fælles møde er bl.a. at samstemme opgaver m.v.  
 
 
3. Introduktion til Kultur & Bibliotek v/Pia Hansen. 
Pia Hansen gav en orientering om bibliotekets opgaveområde. Gentofte Kommune har 6 
biblioteker, heraf et hovedbibliotek, fordelt rundt om i kommunen. Ud over et meget stort udvalg af 
bøger, er det også muligt at låne lydbøger, bøger med stor skrift, elektroniske bøger samt musik og 
film.  Hvis man f.eks. er dårligt gående er det muligt at få bragt sine bøger hjem. Bibliotekerne 
samarbejder også med Røde Kors som har en litterær besøgsvens-ordning. Her møder en person op 
i hjemmet og drøfter en udvalgt bog med borgeren. 
Som et nyt tiltag på forsøgsbasis er det nu også muligt – uden for almindelig åbningstid - at komme 
ind på Dyssegård, Jægersborg og Vangede bibliotek ved at anvende sit sygesikringsbevis. Det er en 
stor succes, specielt i weekenderne er der rigtig mange besøgende. Foldere blev omdelt. 
 
Bibliotekerne er meget andet end blot et bibliotek. Det er også mødested for mange aldersgrupper 
og bibliotekerne bliver flittigt brugt til en lang række kulturelle arrangementer, herunder koncerter, 
debatter, foredrag m.m. 
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På Hovedbiblioteket er det også muligt at få gratis vejledning fra Advokatrådgivningen, 
Diabetesforeningen og Høreforeningen der træffes en gang om måneden.  
 
Derudover tilbyder alle biblioteker deres borgere IT-hjælp. På hovedbiblioteket er der hver mandag 
en IT-cafe hvor frivillige yder IT-hjælp og alle er altid velkomne til at spørge en medarbejder om 
hjælp.  
 
Bibliotekerne tilbyder derudover en række kulturelle tilbud, herunder følgende:  

• Lokalhistorisk Arkiv – holder til på hovedbiblioteket og holder åbent hver torsdag. 
• Lokalhistorisk forening 
• Kultur og Festdage – årligt sommerarrangement med en række aktiviteter 
• GentofteNatten – årligt efterårsarrangement med aktiviteter. 
• Øregaard Museum – mindre fast samling samt skiftende udstillinger    

 
 
 

4. Input fra rådets medlemmer. 
Mogens Nielsen orienterede om første møde i Tilgængelighedsforum. 
Sonja Minor Hansen orienterede om deltagelse i beboer/pårørenderådsmøde på Søndersøhave. 
Stedet er plaget af en del tyverier.  
Per Bjarvin orienterede om kommende evalueringsmøde i IT-udvalget samt besøg på Nymosehave.  
Ole Schaff-Haarbye orienterede om besøg på Kløckershave.  
Mona Gøthler orienterede om deltagelse i beboer/pårørenderådsmøde på Adelaide. Planlægger 
besøg på Lindely i nærmeste fremtid. 
Alf Wennevold orienterede om deltagelse i Kommunalbestyrelsens møde og opfordrede de øvrige 
medlemmer til at prøve at deltage i et møde. 
  
 
5. Orientering om Gentofte Hospitals Brugerråd v/Alf Wennevold. 
Alf Wennevold orienterede om nedlæggelse af Gentofte Hospitals Brugerråd og redegjorde for 
Samordningsudvalgets sammensætning og samarbejdsrelationer. 
     
 
6. Eventuelt. 
Sonja Minor Hansen efterlyste en fødselsdagsliste med runde fødselsdage. Susanne Khalil 
fremsender denne til Sonja. 
 
Ole Scharff-Haarbye orienterede om afholdt møde i Helsingør mellem politi og borgere om 
tricktyverier. Foreslog et lignende arrangement her i Gentofte Kommune. Søren Bønløkke oplyste, 
at Politiet hvert år deltager i Ældredage på rådhuset, men lovede at fremføre forslaget på næste 
møde med politiet. 
   
Ole Scharff-Haarbye mente at vide at aldersgrænsen for forebyggende hjemmebesøg er hævet fra 
75 til 80 år, hvilket han finder kan være problematisk i forhold til at hjælpe dårlige ældre. Søren 
Bønløkke svarede, at mange ældre takker pænt nej til et besøg fra kommunen, men at man har fokus 
på problematikken der indgår i Frikommuneforsøg.   
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7. Næste møde. 
Næste møde afholdes onsdag den 19. marts 2014 kl. 15-17 på Gentofte Rådhus, udv. 1. 
 
8. Besøg på Jægersborghave. 
Stine Tarhan fra Plan og Byg forestod omvisningen på det nye Jægersborghave. 
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