
Seniorrådet i Gentofte Kommune 

 

Referat fra Seniorrådets møde den 16. januar 2013. 

Til stede: Frederik Teisen, Per Bjarvin, Sonja Minor Hansen, Susi Alsfelt Riise-Knudsen, Connie 

Engelund Erichsen, Jette Sørensen, Alf Wennevold og Lene Bay. Afbud fra Steen Borup-Nielsen. 

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

Fra Kommunalbestyrelsen: Kirsten Kierkegaard og Marianne Zangenberg. Afbud fra Hans Toft 

og Louisa Schønnemann Bøttkjær. 

 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde. 

I forhold til referatets pkt. 5, ønskede Per Bjarvin og Frederik Teisen præciseret, at der i forbindelse 

med IT/Digitalisering, stadig mangler en fælles plan for hvordan kurser, information m.v. 

organiseres. Der er mange interessenter og meninger, men der mangler fælles fodslag. 

 

2. Besigtigelse af byggeriet på Holmegårdsparken. 

Connie Engelund-Erichsen fremviste 1.etape af det nye byggeri på Holmegårdsparken der vil 

komme til at rumme boliger, fællesrum m.v. 

 

3. Meddelelser fra formanden.   

Frederik Teisen oplyste, at han finder at kommunens generelle informationspolitik til borgerne bør 

forbedres, specielt i forbindelse med større anlægsprojekter som f.eks. det nuværende projekt med 

nedlæggelse af fjernvarmerør, som berører hele kommunen i de kommende år. Vigtigt at borgerne 

får løbende information. Søren Bønløkke svarede, at det er en balancegang, idet 

informationsniveauet ikke må blive så stort, at de vigtige informationer drukner i mængden.  

 

4. Eventuelle rapporteringer. 

Connie Engelund oplyste, at næste Kostrådsmøde vil finde sted i Næstved, så rådet kan besigtige  

KRAMs nye storkøkken.   

Jette Sørensen oplyste at Salem har fået ny forstander, Hanne Tårup Jensen. 

Per Bjarvin foreslog, at seniorrådet på et fremtidigt møde, drøfter hvordan det er at være medlem af 

et beboer/pårørenderåd.   

Sonja Minor Hansen oplyste, at der er valg til Danske Ældreråd i marts måned. Hvis man ønsker at 

opstille som kandidat til Danske Ældreråds bestyrelse, skal det meldes ind nu.   

Sonja Minor Hansen oplyste endvidere at der var modtaget et spørgeskema til besvarelse. Frederik 

Teisen og Sonja Minor Hansen sørger for udfyldelse og indsendelse.   

Sonja Minor Hansen spurgte, hvad definitionen på en frivillig er, hvilket defineres som en person 

der udfører ikke lønnet arbejde. Sonja Minor Hansen oplyste, at hun gennem et stykke tid har 

oplevet, at der nogle steder er problemer omkring hvilke opgaver de frivillige hjælpere skal udfører. 
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Connie Engelund svarede, at det kunne tyde på, at man ikke på forhånd har afklaret hvem der gør 

hvad.   

Alf Wennevold efterlyste evalueringsskema i forbindelse med de afviklede bilistkurser. 

 

 

5. Orientering fra socialudvalget – herunder nyt fra Regionen. 

Ventelisten er pt. noget lang. Søren Bønløkke oplyste, at der i løbet af de kommende måneder, vil 

ske en stor flytterokade, hvilket skal munde ud i at ventelisten forhåbentligt igen falder. Dog 

oplever man, at udefra kommende borgere der søger en plejebolig i kommunen, pt. er stigende. 

Disse borgere skal behandles på lige fod med egne borgere og er medvirkende årsag til at 

ventelisten er vokset. 

    

6. Næste møde – onsdag den 13. februar 2013 kl. 10. Mødet holdes i udv. 1. 

Connie Engelund Erichsen meldte afbud til det kommende møde. 

 

7. Eventuelt. 

Connie Engelund Erichsen orienterede om, at debatten om genoplivning af borgere på plejehjem 

igen verserer i pressen. Hertil svarede Alf Wennevold, at Sundhedsstyrelsens retningslinier siger, at 

man skal forsøge genoplivning af unge mennesker, men ikke døende. Jette Sørensen sagde, at det er 

vigtigt at man i god tid og mens man er frisk, udfærdiger et livstestamente.   

  

   

 


