
Seniorrådet i Gentofte Kommune 

 

 

Referat fra Seniorrådets møde den 8. juni 2016. 

Til stede: Alf Wennevold, Mogens Nielsen, Susi Alsfelt Riise-Knudsen, Ole Scharff-Haarbye, 

Preben Bildtoft, Sonja Minor Hansen, Susanne Borch og Per Bjarvin. Afbud fra Mona Gøthler. 

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

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

 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde.  

Preben Bildtoft ønskede følgende tilføjet referatet under pkt. 1 - Høring om opgaveudvalget Trafik-

sikker i byen:  

”Preben Bildtoft sagde, at en sådan udmelding fra skolelederne er foruroligende, idet selve 

fundamentet for at skabe gode forhold for alle trafikanter skal bygges op fra grunden (dvs. 

barndommen) af skole såvel som forældre. 

Derfor ligger der en væsentlig opgave med at bygge en trafikkultur op for et på mange andre 

områder velfungerende skolevæsen. Men der må ikke svigtes på dette centrale område”. 

 

2. Meddelelser fra formanden. 

Alf Wennevold oplyste, at Seniorrådet mangler at drøfte Sundhed som et minitema. Det er aftalt, at 

Mogens Nielsen overlader sin plads i Regionsældrerådet til Alf Wennevold.  

Alf Wennevold oplyste endvidere, at punkt om Seniorrådets budget! (forbrug af seniorrådets 

midler) og det af Mogens Nielsen, Mona Gøthler og Per Bjarvin udarbejdede ”inspirationspapir” 

behandles på mødet i august.  

 

3. Høring – Værdighedspolitik. 

Per Bjarvin orienterede om opgaveudvalgets arbejde med at udforme en Værdighedspolitik. Der har 

været foretaget en undersøgelse af hvad værdighed egentlig betyder. Der har været mange 

mennesker involveret i opgaven, som er mundet ud i et udkast til Gentofte Kommunes 

Værdighedspolitik. Per Bjarvin oplyste, at det har været en dejlig oplevelse at være med i 

opgaveudvalget, der har summet af aktivitet, god stemning og synergi.  

Bente Frimodt-Møller takkede de personer der har deltaget i opgaveudvalget. 1200 borgere/brugere 

er blevet interviewet og Værdighedspolitikken baserer sig på de indkomne forslag. Et af de vigtigste 

emner har været at holde fast i den gode hverdag, som giver et meningsfuldt liv. Der er arbejdet 

med de 5 temaer som lovgivningen kræver. Udkast til politikken har været behandlet på 

socialudvalgets møde og har ikke givet anledning til ændringer. Politikken skal bruges og evalueres 

én gang i hver valgperiode. Per Bjarvin forelagde Seniorrådets udkast til høringssvar som blev læst 

op. Seniorrådet tilsluttede sig høringssvaret.    

Preben Bildtoft spurgte om det var et krav til nydanskere, der er ansat i pleje-sektoren, at man skal 

tale perfekt dansk, hvilket Susanne Andersen svarede nej til.  
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Alf Wennevold sagde, at han forventede en uddybelse af hvad pengene fra Værdighedspuljen skal 

gå til. Helene B. Rasmussen svarede, at der er 2 forslag til anvendelse af pujlemidlerne. Ministeriet 

er spurgt om midlerne kan anvendes til anlæg, idet der er et ønske om at ombygge Tranehaven, så 

det bliver tidssvarende. Det andet forslag er, at pengene fordeles til følgende områder:  

faldforebyggelse, mere træning, mere personale i ydertimerne samt løft af neuro-

rehabiliteringsområdet.  Alf Wennevold oplyste, at han ønsker at punktet tages op igen på 

augustmødet. 

  

4. Opfølgning på opgaveudvalget Trafik. 

Mogens Nielsen orienterede om at Trafik havde forelagt deres indstilling til Kommunalbestyrelsen.  

Opgaveudvalget har fokuseret på 2 grupper: Skoler og trafiksikkerhed i bydelscentre.  

For bydelscentrenes vedkommende er der fokus på følgende områder: bedre regulering af 

lyssignaler, flere specielle advarselsskærme der advarer (f.eks. 40 kilometer skiltning ved skoler) 

bilister om at nedsætte hastighed, konvertering af P- pladser til Handicap-parkering. Mogens 

Nielsen opfordrede seniorrådsmedlemmerne til at drøfte ”Tilgængelighed” i plejehjemmenes 

beboer-pårørenderåd, så der kommer mere fokus på området. 

Mogens Nielsen roste opgaveudvalget for et godt og konstruktivt arbejde.  

Alf Wennevold spurgte om der efterfølgende bliver fulgt op på hvad der er besluttet i 

opgaveudvalgene, hvortil Per Bjarvin svarede, at det vil der. 

 

5. Status på øvrige opgaveudvalg. 

Bente Frimodt-Møller orienterede om opgaveudvalget for Borgerrettet Forebyggelse. 

Opgaveudvalget arbejder videre efter sommerferien. 

 

6. Temamødet om ensomhed den 25. maj. 

Susi Alsfelt Riise-Knudsen orienterede om Seniorrådets afholdte temamøde på hovedbiblioteket. 

Der var flere tilmeldte end fremmødte. Christine Svane fortalte om ensomhed generelt og Malene 

Brandt fortalte om Frivillighedscentrets arbejde med ensomhed. 

Alf Wennevold oplyste, at serviceniveauet på hovedbiblioteket var meget ringe, idet IT-afdelingen 

ikke ydede den tekniske hjælp der var lovet, til at få mikrofon m.v. til at virke. De øvrige gange 

rådet har afholdt arrangement på biblioteket har der været de samme problemer. Susanne Andersen 

tilbød at tage en snak med bibliotekschefen. Nye emner til temamøder tages op på mødet i august. 

Efterfølgende har Susanne Andersen aftalt med bibliotekschef Lone Gladbo at seniorrådets 

fremtidige kontaktperson i forbindelse med arrangementer i Øregaardsalen, er bibliotekar Jeannette 

Larsen, login: jeal@gentofte.dk, tlf. 39985877.  

      

7. Danske Ældreråd/Regionsældreråd. 

Sonja Minor Hansen oplyste, at der afholdes møde i danske Regionsældreråds forretningsudvalg i 

uge 24. 

mailto:jeal@gentofte.dk
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8. Bordet rundt. 

Mogens Nielsen orienterede om Tilgængelighedsforum har udarbejdet et idekatalog, med henblik 

på hvad de penge der er afsat i puljen skal anvendes til. 

Preben Bildtoft oplyste, at Brogårdshøj har fået sin egen bus. Oplyste endvidere, at Brogårdshøj 

meget gerne vil have besøg af Seniorrådet. 

Ole Scharff-Haarbye oplyste, at Jægersborghave afholder sommerfest den 8. juni. Har deltaget i 

møde i lokalhistorisk arkiv der har lavet en stumfilm om fugleskydning. Der pågår nu et større 

arbejde med at finde frem til hvem der medvirker på filmen. 

På spørgsmål fra Ole Scharff-Haarbye på mødet i maj, oplyste Helene B. Rasmussen, at Gentofte 

Kommune ikke har en pårørendepolitik. 

På spørgsmål fra Mona Gøthler på mødet i maj, der mente at de opsatte infoskærme på 

plejehjemmene giver ekstra arbejdspres for medarbejderne, oplyste Helene B. Rasmussen, at 

infoskærmene ikke vil pålægge medarbejderne en ekstra arbejdsbyrde. Skærmene er ment som et 

hjælperedskab til beboere og pårørende, så de selv kan tjekke oplysninger om aktivitetsplaner, 

madplaner m.v. 

Sonja Minor Hansen oplyste, at Ordruplund har afholdt havefest. Denne gang var festen kun for 

beboere og deres pårørende. 

Sonja Minor Hansen oplyste endvidere, at hun mener at 2 årlige møder i Kostrådet er for lidt. Der 

mangler en god kontakt/dialog med kommunens medleverandør. Sonja Minor Hansen vil tage 

problemet op på mødet i september. 

Susi Alsfelt Riise-Knudsen orienterede om japansk aften afholdt på Salem. Arrangementet var 

gennemført og helt fantastisk.       

Alf Wennevold oplyste, at han deltager i det kommende beboer-pårørenderådsmøde på 

Holmegårdsparken. Det er det første møde, efter stedet har fået ny direktør. 

 

9. Den ”gamle” ældremilliard. 

Ole Scharff-Haarbye spurgte til hvordan det er gået med den gamle ældremilliard. Susanne 

Andersen omdelte regnskab for Ældrepuljen for 2015 og gav en grundig gennemgang af hvad 

pengene er brugt til.   

 

10. Plejehjemsbesøg i efteråret 2016.   

Det blev aftalt, at Seniorrådet besøger Nymosehave i september og Kløckershave i november. 

 

   

11. Eventuelt.  

Ole Scharff-Haarbye spurgte hvornår udkast til kommunens budget for 2017 kommer, hvortil 

Helene B. Rasmussen svarede, at det formentlig bliver i august. 

 

”Inspirationspapiret” blev omdelt. 

 


