
Seniorrådet i Gentofte Kommune 
 

Referat fra Seniorrådets møde den 16. februar 2011. 
Til stede: Frederik Teisen, Per Bjarvin, Alf Wennevold, Susi Alsfelt Riise-Knudsen og Sonja 
Minor Hansen. Afbud fra Lene Bay, Inge Tastum, Connie Engelund Erichsen og Steen Borup-
Nielsen.  

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

Fra Kommunalbestyrelsen: Hans Toft, Kirsten Kierkegaard, Marianne Zangenberg. Afbud fra 
Thea Mikkelsen.   

 

1. Godkendelse af referat fra mødet 19. januar 2011.  
Referatet blev godkendt med en enkelt rettelse.   

 

2. Meddelelser fra formanden.   
Sonja Minor Hansen oplyste, at Danske Ældreråds temadage, falder på samme dato som 
seniorrådets møde. Sonja Minor Hansen oplyste, at hun ønsker at deltage i seniorrådets møde. 

    

3. Orientering om resultat om madudbud.  
Søren Bønløkke orienterede om at maden til kommunens plejeboliger og plejehjem har været i 
udbud. 
 
Gentofte Kommune har tre køkkener der er placeret på Egebjerg, Tranehaven og Rygårdcentret. 
Disse tre køkkener leverer mad til kommunens plejehjem. Kridthuset i Nivå har fået leveret mad fra 
en naboinstitution.  
 
I forbindelse med udbud af levering af mad til Gentofte Kommune, har det været muligt at byde på 
hele opgaven – d.v.s. mad både til plejeboliger og til hjemmeboende der modtager mad - eller man 
har kunnet byde på hvert område for sig. KRAM var bedst og billigst på levering af mad både til 
plejeboligerne og til hjemmeboende. Den samlede årlige besparelse udgør 10 mio. kr. 
 
Kontraktforhandlingerne er påbegyndt. KRAM er storleverandør af mad bl.a. til Køge Kommune, 
Roskilde og Køge sygehuse, til de hjemmeboende i Lyngby Taarbæk Kommune samt en række 
andre kommuner. Det har for Gentofte Kommunes side været vigtigt at kvaliteten af maden fortsat 
er høj og der er fleksibilitet i forhold til borgernes forskellige behov.  
 
Det har samtidig været et stort ønske at flytte sluttilberedningen ud i afdelingerne for at fremme 
hjemmeligheden. Ordruplund har erfaring med dette, da de har fået leveret deres mad fra 
Tranehaven. Nogle steder skal der installeres ekstra ovne og kølekapacitet. Det nye koncept kræver 
nogle ekstra ressourcer og kompetenceudvikling af nogle medarbejdere i plejen. Helge Hansen 
oplyste, at den køkkenfaglige ekspertise fortsætter via KRAM.  
Det blev besluttet, at Seniorrådet besøger KRAM i Køge. Der var forslag om at invitere journalist 
Jesper Bjørn Larsen fra Villabyerne med. 



 
 
4. Eventuelle rapporteringer. 
Alf Wennevold orienterede om sin deltagelse i Brugerrådet på Gentofte Hospital. Denne gang blev 
lungeafdelingen besøgt. Afdelingen fungerer fint. 

Sussie Alsfelt Riise-Knudsen spurgte til, om det er kommunen eller madleverandøren der har 
ansvaret, hvis madleverancen er afmeldt, men maden fejlagtigt stadig leveres, hvortil Helge Hansen 
svarede, at det er madleverandøren der har ansvaret for at stoppe levering af mad, hvis den er blevet 
afmeldt.  

Per Bjarvin orienterede om en borgers oplevelse af manglende lægebehandling. 

Sonja Minor Hansen orienterede om deltagelse i møde på Ordruplund, hvor man har opstillet en 
”fristevogn” med diverse lækkerier til beboerne, for at friste de småt spisende. Ordruplund havde 
haft besøg af Hugo Tietze der fortalte om Frivilligt Arbejde.  

Sonja Minor Hansen har deltaget i Danske Ældreråds bestyrelsesmøde i Vejle. På mødet var der 
udtrykt utilfredshed med at Danske Ældreråd ikke var repræsenteret i Ældrekommisionen. Dette 
undersøges nu af Danske Ældreråd. Sonja Minor Hansen spurgte til hvem der egentlig har valgt 
Thyra Frank til Ældrekommissionen? Dette undersøges.  

  

5. Orientering fra socialudvalget – herunder nyt fra Regionen. Bilag: ”ventelistesituation” 
vedlagt.    
Kirsten Kierkegaard orienterede om den nye Sundhed og Forebyggelsesenhed. Regionen har via en 
sundhedsprofil undersøgt sundhedstilstanden i Gentofte Kommune og de øvrige kommuner i 
regionen. Generelt er sundhedstilstanden i Gentofte pæn, dog har vi nogle særlige problemer i 
forhold til alkohol og medicinindtag. 

Der er fokus på at børn og ældre skal rører sig. Det skal forebygges at problemer med 
livstilssygdomme opstår. Der skal være evidens i det der laves, der skal arbejdes professionelt ud 
fra den viden man har i dag og arbejdet skal evalueres.  

Finske undersøgelser har vist, at folk er 7 år ældre end deres oprindelige alder, hvis man fører en 
usund livsstil. De praktiserende læger har en vigtig rolle i dette samarbejde, da det er lægen der 
kender sin patient. Forebyggelse på alkoholområdet er i første omgang målrettet kommunens 
ansatte.  

Alf Wennevold spurgte til hvorfor det netop er 7 år der ændrer i alder, hvortil Søren Bønløkke 
svarede, at det baserer sig på viden fra Finland.           

Søren Bønløkke oplyste at ventelisten til plejeboliger stadig er for nedadgående, hvortil Kirsten 
Kierkegaard svarede, at byggeriet på Jægersborg kaserne netop vil være så fleksibelt, at behovet 
hurtigt kan ændres, så plejehjemspladser hurtigt kan konverteres til ældreboliger. 

 

 

6. Næste møde.  
Onsdag den 16. marts kl. 10-12. Mødet holdes i udvalgsværelse 1.  
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7. Eventuelt. 
Sonja Minor Hansen oplyste, at der afholdes nord/øst-møde den 22/3. Mødet holdes i Rudersdal. 
Medlemmerne opfordres til at deltage. Tilmelding senest den 10. marts til Sonja. 
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