
 

Seniorrådet i Gentofte Kommune 

 

Referat fra Seniorrådets møde den 23. januar 2019 

Til stede: Alf Wennevold, Inger Hee, Per Bjarvin, Susi Alsfelt Riise-Knudsen, Ole Scharff-

Haarbye, Mona Gøthler, Preben Bildtoft og Susanne Borch. Afbud fra Else Ørsted.   

Fra Social & Sundhed: Helene B. Rasmussen, Susanne Andersen, Lone Jørgensen, Susanne Khalil 

(referent).     

Fra Kommunalbestyrelsen: Anne Hjorth og Louisa Schønnemann Bøttkjær. Afbud fra Bente 

Frimodt-Møller.    

 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde. 

Godkendt med enkelt tilføjelse under punkt 4.  

 

2. Meddelelser fra formanden. 

Inger Hee orienterede om det netop afholdte konstituerende møde, hvor Inger Hee blev valgt til 

formand og Alf Wennevold til næstformand.  

 

Inger Hee oplyste, at hun og Alf Wennevold har holdt et møde med borgmesteren, hvor opgaver og 

regeringens forslag til ny sundhedsplan blev drøftet. På mødet havde Inger Hee og Alf Wennevold 

forelagt rådets ønske om en fast rubrik i GLN, hvilket dog ikke blev imødekommet. Borgmesteren 

henviste til, at seniorrådet altid er velkomne til at henvende sig, hvis man har emner eller andet, som 

rådet gerne vil have fremført i GLN.   

 

 

3. Seniorrådets satsningsområder. 

Inger Hee oplyste, at seniorrådets notat med trafikforslag er sendt til chefen for Park & Vej. 

Afventer svar. En arbejdsgruppe med repræsentanter fra bl.a. seniorrådet er kommet med forslag til 

en trafik dag og arbejdsgruppen har afsluttet deres arbejde. Det er besluttet, at der den 8. maj 2019 

afholdes en temadag om trafik. Der vil blive udpeget et område hvor arrangementet skal afholdes, 

og der vil være en række indendørs- og udendørs aktiviteter. Politiet vil også være repræsenteret til 

arrangementet.  

   

Inger Hee oplyste, at der ikke har været afholdt møde i Kostrådet. Inger Hee spurgte i den 

forbindelse, om der er nyt omkring mad til hjemmeboende, hvortil Helene B. Rasmussen svarede, at 

så snart udbudssagen har været behandlet i Kommunalbestyrelsen, vil rådet bliver orienteret.   

 

Inger Hee oplyste endvidere, at det har været vanskeligt at finde en dato hvor arbejdsgruppen om 

Værdighed kunne mødes, men gruppen har 1.møde den 25. januar.  Det er et stort emne at tage hul 

på.  

Arbejdsgruppen (Inger, Susi, Susanne, Else) om Bofællesskaber har været samlet og der er 

udarbejdet et notat, til brug for rådet, hvis man får spørgsmål fra borgere om emnet. Notatet 

henviser til diverse hjemmesider. Det blev aftalt, at Susi Alfelt Riise-Knudsen sender notat, til de 

borgere der har vist interesse for Bofællesskaber på temadagen.  
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Anne Hjorth foreslog, at man kunne kigge på de almene boligselskabers hjemmeside, f.eks. DAB 

og Lejerbo.      

Susanne Borch svarede, at rådet er enige om, at man ikke skal gå dybere ind i emnet, da det ikke er 

rådets opgave.     

Mona Gøthler henviste til citat fra Palle Simonsens bog ”Gemt eller Glemt” hvori han skriver, ”at 

man ikke skal bo i egen bolig længst muligt, men i egnet bolig længst muligt”.   

 

 

 

4. Danske Ældreråd/Regionsældreråd/Nordøstgruppen.  
Inger Hee orienterede om Danske Ældreråds repræsentantskabsmøde i Nyborg der afholdes den 29. 

april. Der er endnu ikke fremsendt et program, men så snart det er modtaget, udsendes det til rådets 

medlemmer og de der ønsker at deltage, skal give besked senest den 28. februar 2019 kl. 12.00 til 

Susanne Khalil, kjl@gentofte.dk der sørger for samlet tilmelding.   

 

Alf Wennevold oplyste, at der formentlig skal være formandsvalg, idet der er utilfredshed med den 

nuværende formand for Danske Ældreråd.   

 

Inger Hee oplyste om sin og Alf Wennevolds deltagelse i Regionsældrerådet den 21. januar. 

Flemming Pless – præst i Christians kirke på Christianshavn, og regionsrådsmedlem – holdt et 

interessant oplæg om sundhedsplanen. Inger Hee sagde, at alle sikkert – gennem medierne - har 

hørt, at regeringen lægger op til at nedlægge regionerne og at en række opgaver skal overgå til 

kommunerne.   

 

Lone Jørgensen oplyste, at sundhedsaftalerne, der skal genforhandles, er sendt til høring i 

kommunerne. Høringssvar behandles på Ældre, Social- og Sundhedsudvalget i februar 2019. Louisa 

Schønnemann Bøttkjær sagde, at det samarbejde der hidtil har været i regionen formentlig får en ny 

struktur hvis regionerne nedlægges. Det har været nogle vigtige og gode møder om den kommende 

sundhedsaftale, hvor der er blevet skabt nogle gode fælles relationer.    

 

5. Status opgaveudvalg. 

Ole Scharff-Haarbye oplyste, at han har meldt sig til at deltage i opgaveudvalget om Tryghed.    

Helene B. Rasmussen oplyste, at opgaveudvalget ”Vi skaber sammen” netop er startet op. 

Der vil i øvrigt komme en række nye opgaveudvalg hen over foråret. 

Til dette informerede Anne Hjorth om, at hvis man har interesse i at deltage i et opgaveudvalg, skal 

man være opmærksom på annoncering i Villabyerne.  

 

6. Bordet rundt. 

Mona Gøthler orienterede om sin deltagelse i beboer/pårørenderådsmøde på Adelaide. Efterlyste 

nogle retningslinjer for, hvor lang tid det må tage at udsende et referat, da hun mente, at det tog for 

lang tid for Lindely, at udsende referat. Susanne Andersen svarede, at der ikke er krav om at der 

udarbejdes et referat fra beboer/pårørenderådsmøderne. Dialog/samtale på møderne anses som det 

vigtigste. Lone Jørgensen tilføjede, at hvert sted laver deres egne aftaler, ud fra hvad der giver bedst 

mening.   

 

Susi Alsfelt Riise-Knudsen orienterede om deltagelse i Beboer/pårørenderådsmøde på Salem. Her 

har stedet opsat en tavle hvor man kan komme med forslag til forskellige ting.  

 

mailto:kjl@gentofte.dk
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Per Bjarvin oplyste, at der til møder på Nymosehave deltager rigtig mange mennesker.  

Lone Jørgensen oplyste, at forstanderne er blevet spurgt, om dialogmøderne giver mening og 

forstanderne har meldt tilbage, at de meget gerne ser at dialogmøderne fortsætter.    

 

Lone Jørgensen omdelte data om færdigbehandlede patienter. Gentofte Kommune er på en 3. plads i 

forhold til at sikre at borgerne der er færdigbehandlet ikke ligger på hospitalet.    

Ole Scharff-Haarbye mente, at beboerne bliver sendt for hurtigt hjem fra hospitalet. Lone Jørgensen 

svarede, at kommunens sygeplejersker samarbejder med hospitalet om at koordinere borgerens 

udskrivelse.  

Per Bjarvin havde kendskab til en borger der var sendt hjem men der kom ingen hjælp. Susanne 

Andersen svarede, at hvis der er taget kontakt til kommunen, får borgeren hjælp, også med kort 

varsel, men det kræver at kommunen er orienteret.  

Lone Jørgensen tilføjede, at systemet er presset og at der kan ske fejl. Intentionen med regeringens 

kommende sundhedsreform er bl.a. at forbedre det sammenhængende sundhedsvæsen.  

Susanne Andersen oplyste, at renoveringen af Tranehaven snart kan gå i gang. En række patienter  

er overflyttet til Sankt Lukas. De er i gang med at indrette sig godt og hyggeligt på stedet. 

 

Susanne Borch oplyste, at der er et stort engagement på Egebjerg blandt beboerne. Stedets 

badeværelser skal renoveres. 

 

Ole Scharff-Haarbye orienterede om deltagelse i nytårskur på Kløckershave. På Jægersborghave er 

der kun 2 beboere der er med i beboer/pårørenderådet, da de øvrige beboere er for dårlige.  

Susanne Andersen bekræftede, at det i perioder kan være vanskeligt at få det antal beboere der 

ønskes i et beboer/pårørenderåd. Netop derfor er det meget vigtigt, at beboer/pårørenderådene 

prøver at se på tingene med beboerens øjne.  

 

Ole Scharff-Haarbye oplyste, at udbygningen af Jægersborghave skal stå færdige i 2021. Stedet 

mangler en sygeplejerske pga. orlov.            

 

Orienterede endvidere om deltagelse i møde i trafikudvalget. Her blev emnet snerydning drøftet. 

Der bliver ikke ryddet sne ved busstoppestederne. Problemet er, at det er maskiner der rydder ved 

cykelstier m.v., men maskinerne kan ofte ikke komme til ved busstoppestedet og så bliver der ikke 

ryddet sne. Per Bjarvin vil tage emnet op i Tilgængelighedsforum. 

 

Der blev spurgt til om man vil fortsætte med frikommuneforsøg, hvortil Helene B. Rasmussen 

svarede, at man i Gentofte Kommune har været glade for de forsøg der har kørt, men at man ikke 

har taget stilling til endnu om man skal søge i den næste runde.   

    

Inger Hee orienterede i deltagelse i nytårskur på Rygårdcentret og julemarked. Meget hyggeligt. 

 

 

7. Næste møde – onsdag den 20. februar – mødet holdes på rådhuset, udv. 1.  

 

8. Eventuelt. 

Intet 

 

 

   


