
Seniorrådet i Gentofte Kommune 

 

Referat fra Seniorrådets møde den 13. november 2013. 

Til stede: Sonja Minor Hansen, Connie Engelund Erichsen, Alf Wennevold, Susi Alsfelt Riise-

Knudsen, Lene Bay, Jette Sørensen, Steen Borup-Nielsen. Afbud fra Frederik Teisen og Per 

Bjarvin.  

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

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

Marie Louise Andreassen.  

 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde. 

 Godkendt. 

  

2. Meddelelser fra formanden.  

Jette Sørensen spurgte, om man både kan opstille til valg til Kommunalbestyrelsen og til 

Seniorrådet.  Connie Engelund Erichsen sagde, at der intet er nævnt om denne problematik i 

Seniorrådets vedtægter. Der var enighed blandt rådets medlemmer m.fl. om, at man principielt ikke 

bør kunne vælges begge steder. Søren Bønløkke pointerede, at man som enkelt person kan stille op 

til valg, uanset hvilket politisk tilhørsforhold man har, men at det kan give et habilitetsproblem, hvis 

en person både vælges ind i Seniorrådet og Kommunalbestyrelsen i den samme valgperiode.  

   

   

3. Gentofte Hospitals Brugerråd. 

Alf Wennevold spurgte, om der var kommentarer til udkast til brev til Gentofte Hospital vedrørende 

nedlæggelse af hospitalets brugerråd, hvilket ikke var tilfældet. Enighed om at Seniorrådet afventer 

en tilbagemelding fra Vibeke Appelt efter næste samordningsudvalgsmøde. Først derefter vil der 

blive afsendt et brev til Gentofte Hospital.  

 

4. Eventuelle rapporteringer. 

Jette Sørensen orienterede om deltagelse i beboer/pårørenderåd på Salem/Kløckershave. Salem har 

12 frivillige hjælpere der går til hånde. Diakonissestiftelsen har økonomiske udfordringer som 

ifølge det oplyste, kan få økonomisk betydning for Salem.   

Steen Borup-Nielsen orienterede om deltagelse i beboer/pårørenderåd på Lindely. Der er en meget 

dårlig stemning blandt de pårørende, der bliver ved med at klage over ting som de er utilfredse med 

og ifølge Steen Borup-Nielsen er mange af klagerne helt ubegrundede og urimelige. Søren 

Bønløkke oplyste, at forstanderen har fået et nyt job på Sankt Lukas og der skal ansættes en ny. 

Forvaltningen har udsendt et brev til samtlige pårørende, hvor man opfordrer til dialog og til 

fremadrettet samarbejde. Indtil videre er Sophie Harms udlånt fra Rygårdcentret, som forstander på 

Lindely.  
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Susi Alsfelt Riise-Knudsen orienterede om deltagelse i beboer/pårørenderåd på Adelaide. Der er 

udarbejdet en lang liste med aktiviteter som afvikles på Adelaide. Adelaides kok har opsagt sin 

stilling og man har i stedet ansat 2 nye gourmet kokke.  

Alf Wennevold orienterede om deltagelse i beboer/pårørenderåd på Holmegårdsparken hvor alt går 

fint og de nye boliger er helt i top. Orienterede desuden om deltagelse i KLF’s konference på 

Christiansborg om Ældre og medier. 

Konferencens formål var at finde ud af, om der er behov for at lave særlige programmer for ældre, 

hvilket ikke var tilfældet. Der blev rejst en række kritikpunkter til TV2 og DR’s programdirektører, 

bl.a. blev det kritiseret at lyden på TV er blevet ringere over årene og studieværters sprog generelt 

er dårligt. Sproget er blevet forfladiget, der bandes for meget og man afbryder under interview og 

debatter. Konferencen havde slutteligt et politikerpanel, der tog positivt imod de mange input fra 

salen. 

Sonja Minor Hansen orienterede om deltagelse i beboer/pårørenderåd på Søndersøhave, hvor man 

har fået opsat aktivitetsskærme i fællesområderne.    

 

5. Orientering fra socialudvalget – herunder nyt fra Regionen. Bilag: ”venteliste”. 

Søren Bønløkke orienterede om at socialudvalget på møde den 12. november tiltrådte en række nye 

initiativer fra velfærdsteknologipuljen, der konkret drejer sig om 3 initiativer på ældreområdet, 

”forflytning fra 2 til 1 medarbejder”, ”digital service i plejeboliger og på dag- og træningscentre” og 

”teknologi som skaber øget patientsikkerhed”.  

Søren Bønløkke oplyste endvidere at man skal i gang med at udarbejde den 3. sundhedsaftale, der 

skal indgås mellem 29 kommuner, regionen og de praktiserende læger. Udvalgsformænd for de 29 

kommuner har afholdt det første af en række møder, for at finde et fælleskommunalt grundlag, for 

det fremtidige samarbejde med hospitalerne og almen praksis. Endvidere skal der udover central 

dialog med repræsentanter for almen praksis også være en dialog med lægerne i hver kommune.  

Det forventes at tage ca. et år at få aftalen på plads, som skal gælde for 2015-18.  

Connie Engelund Erichsen ønskede en løbende orientering om processen i Seniorrådet.  

 

 

6. Næste møde. 

Onsdag den 11. december i udvalgsværelse 1. Efter mødet afholdes der julefrokost.  

 

7. Eventuelt.  

Steen Borup-Nielsen takkede for deltagelse og gaver i forbindelse med hans 80 års fødselsdag.       

 

  

 

 


