
Seniorrådet i Gentofte Kommune 

 

Referat fra Seniorrådets møde den 21. oktober 2015. 

Til stede: Alf Wennevold, Mogens Nielsen, Susanne Borch, Per Bjarvin, Sonja Minor Hansen, Susi 

Alsfelt Riise-Knudsen, Mona Gøthler, Ole Scharff-Haarbye og Preben Bildtoft.  

Fra Social & Sundhed: Thomas Bille, Susanne Khalil (referent).  

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

   

1. Resultat af det konstituerende møde. 

Alf Wennevold orienterede om resultatet af valg af formand og næstformand. Preben Bildtoft, 

rådets nye medlem, gav en kort præsentation af sig selv, hvorefter de 2 tilstedeværende 

kommunalbestyrelsesmedlemmer, Anne Hjorth og Poul V. Jensen, ligeledes præsenterede sig selv.  

 

2. Godkendelse af referat. 

Godkendt. 

   

 

3. Meddelelser fra formanden. 
Alf Wennevold oplyste, at der er brug for at få tilrettet rådets brochure i forbindelse med det nye 

medlems indtræden. Susanne Khalil tager kontakt til fotograf m.h.p. fotografering.  

Alf Wennevold mente, at de af rådets medlemmer, der havde 2 plejehjem i beboer/pårørenderåd, 

måtte overveje, om en af dem kunne overlade det ene plejehjem til Preben. Ellers måtte man på 

Seniorrådets næste møde tale sig til rette eller trække lod.  

 

 

4. Konkurs i private hjemmehjælpsfirmaer. 
Sonja Minor Hansen spurgte, om private hjemmehjælpsfirmaer der har kontrakt med Gentofte 

Kommune kan gå konkurs, hvilket Thomas Bille svarede ja til.  Et hjemmehjælpsfirma skal 

godkendes inden der indgås kontrakt med kommunen. Pt. har kommunen kontrakt med 11 firmaer.  

I marts 2015 var der et hjemmehjælpsfirma der gik konkurs og det berørte ca. 40 borgere. Borgerne 

blev uden problemer håndteret og fik hurtigt en ny leverandør. Nogle af de ca. 40 brugere valgte 

kommunen som leverandør, mens andre valgte en af de private leverandører. Thomas Bille oplyste 

endvidere, at forvaltningen pt. er ved at gennemgå regnskaberne for alle de private leverandører 

kommunen har en kontrakt med.  

Poul V. Jensen sagde, at leverandøren fremover bør indsende regnskab til kommunen, inden der 

indgås aftale med kommunen.  

      

 

5. Handicaprådets borgermøde den 17. september 2015.  
Da Bente Frimodt-Møller havde meldt afbud til mødet, henviste Alf Wennevold til Bente Frimodt-

Møllers sammenfatning og kommentarer, som rådet havde fået tilsendt pr. mail.    

  

 

 

6. Evaluering af temadagen 8. oktober om tricktyveri og indbrud. 
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Alf Wennevold orienterede om, at mødet forløb fint med livlig diskussion og gode undervisere fra 

politiet, men det var ærgerligt, at der kun havde været 25 deltagere. Der blev fra forskellig side 

peget på flere ting, der var gået galt, og der var enighed om, at en række sammenfaldende uheldige 

omstændigheder havde været på spil. Der kigges på hvad man fremadrettet kan gøre bedre når der 

planlægges et nyt temamøde. 

 

7. Det offentliges digitale kommunikation med borgerne. 

Per Bjarvin oplyste, at han sammen med Ole Scharff-Haarbye deltager i den landsdækkende IT-uge 

der afvikles i uge 46 og 47. Her har borgere mulighed for at møde op i Kommuneservice og få 

hjælp til IT.  

Sidste år kom der kun én borger. Per Bjarvin, Susi Alsfelt Riise-Knudsen og Ole Scharff-Haarbye 

vil tale med lederen af Kommuneservice, Annette Ishøy-Rasmussen, for at høre om mulighed for at 

informere på anden vis end via kommunens hjemmeside.   

 

 

8. Status på opgaveudvalgene. 
Alf Wennevold spurgte, om resultaterne af opgaveudvalgenes arbejde, vil blive forelagt Seniorrådet 

inden vedtagelse i Kommunalbestyrelsen. Thomas Bille svarede, at Seniorrådet naturligvis har 

høringsret i emner der vedrører rådet.     

 

 

9. Danske Ældreråd.  

Alf Wennevold orienterede om deltagelse i Danske Ældreråds temamøde i Allerød.  

Der var særligt fokus på følgende emner: 

Synlighed 

Samarbejde  

Møder 

Referater 

Hjemmeside og Facebook 

 

Alf Wennevold oplyste, at det er meget forskelligt hvordan de øvrige Seniorråd i de 

omkringliggende kommuner håndtere deres arbejde, men foreslog, at der arbejdes videre med en 

række af de ovennævnte emner.  Alf Wennevold oplyste, at han gerne ser referatet udsendt nogle 

dage før dagsordenen til det kommende seniorrådsmøde udsendes, således at medlemmerne har 

mulighed for at komme med kommentarer til referatet eller input/emner til det kommende møde.      

Alf Wennevold foreslog endvidere, at der som et forsøg næste gang afholdes fælles møde som hidtil 

kl. 15.00 – 16.30, men at de sidste 30 minutters mødet (16.30 – 17.00) afholdes som internt møde 

med kun deltagelse af rådets medlemmer. 

      

 

10. Opgaver og arbejdsform fremadrettet. 

Alf Wennevold foreslog, at rådet selv laver et opgaveudvalg, der f.eks. handler om trafik.   

Flere tilsluttede sig ideen.   

Mogens Nielsen tilføjede, at rådet bør tage en drøftelse af hvilken vej man ønsker at gå i fremtiden. 

Mogens Nielsen mente bl.a., at man bør bruge ressourcerne på at debattere relevante emner, i stedet 

for at der bruges tid på at referere de samme ting rundt om bordet.   
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Ann Hjorth sagde, at møderne kan bruges konstruktivt til at bringe aktuelle emner op, og nævnte 

som eksempel, at hvis der klages over maden på flere af plejehjemmene, vil det være yderst relevant 

at bringe emnet op i Seniorrådet. 

Susanne Borch tilføjede, at der er mange områder og emner som Seniorrådet kan vælge at involvere 

sig i.    

     

 

11. Input fra rådets medlemmer. 

Mona Gøthler ville gerne have opklaret hvad KMD-Care står for. Thomas Bille svarede, at det er et 

omsorgs- IT-system, som bruges til dokumentation i ældreplejen. 

Mona Gøthler spurgte endvidere, om det var rigtigt at kaldesystemet ikke fungerede uden fastnet, 

hvilket Thomas Bille svarede ja til. Susanne Borch supplerede med at oplyse, at det er muligt at få 

et billigt fastnet, der kan tilknyttes kaldesystemet. Mona Gøthler orienterede om store trafikale 

problemer flere steder i Dyssegårdskvarteret.  

 

Susi Alsfelt Riise-Knudsen orienterede om besøg på Salem hvor der nyligt er startet strikke og 

væve-klub. 

 

Anne Hjorth orienterede om sin deltagelse i 3 af kommunens 8 nye opgaveudvalg. Der foregår et 

meget positivt og konstruktivt arbejde. Poul V. Jensen sagde, at han vil arbejde for at der blødes lidt 

op for at møderne i opgaveudvalgene ikke er så lukkede. 

 

Ole Scharff-Haarbye oplyste, at der ifølge Seniorrådets vedtægter stod, at referater og dagsordener 

fra Socialudvalg m.fl. blev udsendt til rådets medlemmer. Han påpegede, at han ikke havde fået 

tilsendt disse dagsordner og referater. 

Susanne Khalil svarede, at det for nogle år siden blev politisk besluttet, at dagsordener og referater 

ikke længere udsendes. Susanne Khalil vil give besked videre til jurist Karl Bøtker om at 

vedtægterne gennemgås og tilrettes så de er opdateret.    

        
Ole Scharff-Haarbye sagde, at i følge Danske Ældreråd er fordelingsnøglen ændret, så Gentofte 

Kommune i 2016 får 1, 668 mio. kr. mindre i tilskud (tidligere ældremilliard). Ole Scharff-Haarbye 

spurgte, om alle pengene fra ældremilliarden for 2015 var brugt, hvortil Thomas Bille svarede, at 

alle pengene er disponeret, men det først endeligt kan gøres op om der er mindre forbrug, når 

regnskabsåret er afsluttet. 

Der blev spurgt til, om det var korrekt at alle plejehjem og plejeboliger var overgået til KAB, 

hvilket Thomas Bille bekræftede. 

 

Preben Bildtoft spurgte, om kommunen havde en politik omkring hjertestartere for kommunens 

institutioner. Susi Alsfelt Riise-Knudsen oplyste, at man selv skal søge Trygfonden om en 

hjertestarter og henviste til at fonden har en fin APP, som viser samtlige steder hvor der er opstillet 

en hjertestarter.  

Preben Bildtoft sagde at projektet ”Bevæg dig – Bevar dig” var et super godt projekt, men han 

havde hørt at det muligvis ikke blev forlænget. Thomas Bille svarede, at indsatserne ikke er varige. 

Anne Hjorth supplerede med at sige, at hensigten med projektet var at få folk i gang med at røre sig, 

men at det er meningen at folk selv skal fortsætte med at holde sig i gang. Mona Gøthler sagde, at 

der var stor søgning til projektet og derfor også folk på venteliste, så man burde fortsætte succesen. 

Anne Hjorth foreslog, at man bragte det videre til opgaveudvalget for Sundhed.  
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12. Mødeplan for 2016. 

Forslag til mødeplan for 2016 blev vedtaget. 

 

13. Næste møde.  

Onsdag den 11. november kl. 15.00.  

 

14. Eventuelt.  

Intet. 


