
 

Seniorrådet i Gentofte Kommune 

 

Referat fra Seniorrådets møde den 5. december 2018 

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

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

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

(referent).     

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

Frimodt-Møller.    

 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde. 

Godkendt. 

 

2. Meddelelser fra formanden. 

Alf Wennevold oplyste, at han trækker sig som formand for seniorrådet med udgangen af 2018. 

Han oplyste endvidere, at der vil blive afholdt konstituerende møde, onsdag den 23. januar 2019 kl. 

14.30, forud for det ordinære møde kl. 15.00.      

 

3. Orientering om vindere af udbud vedr. privat hjemmehjælp. 

Lone Jørgensen oplyste, at vinderne af udbud vedr. privat hjemmehjælp endnu ikke kan 

offentliggøres idet der versere en aktindsigtssag. Seniorrådet vil blive orienteret så snart 

aktindsigtssag er afsluttet. 

 

4. Seniorrådets satsningsområder. 

Inger Hee orienterede om sin og Mona Gøthlers deltagelse i en workshop hvor både Lyngby-

Taarbæk, Gladsaxe og Rudersdal kommuner også deltog, idet man satser på fælles udbud af mad til 

hjemmeboende. Workshoppen var godt tilrettelagt og konstruktiv. Inger Hee tilføjede, at det ikke er 

en nem opgave og noget man ”bare gør”.   

Mona Gøthler oplyste endvidere, at Lyngby- Tårbæk tilbyder specialkost til borgere der lider af 

synkebesvær.     

Inger Hee oplyste, at seniorrådets arbejdsgruppe om Trafik har sendt deres bud på emner man kan 

samarbejde med Park og Vej om. Har endnu intet hørt fra Henning Uldahl. 

Alf Wennevold oplyste, at han sammen med Susi Alsfelt Riise-Knudsen har deltaget i første møde i 

en arbejdsgruppe om en trafikcafe. Mødet var baseret på at der skulle fremkomme ideer og der blev 

modtaget 49 forslag. 

 

Alf Wennevold sagde, at hans ide om at oprette en brevkasse om trafik er lagt på hylden, da det kan 

blive for tidsrøvende hvis det medfører rigtig mange klager fra borgerne. 

 

Alf Wennevold foreslog, at man allerede nu nedsatte Vælfærdsgruppen, og udover Inger Hee 

meldte Mona Gøthler, Preben Bildtoft og Per Bjarvin sig og de blev så valgt til at indgå i 

Velfærdsgruppen. Inger Hee indkalder. 
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Inger Hee oplyste, at der ikke er sket så meget omkring emnet seniorboliger, da det har været svært 

at finde en mødedato hvor alle kan deltage.  

Inger Hee deltog i Real Danias arrangement om seniorboliger og tilføjede i den forbindelse, at det 

er vigtigt at samle op på hvad der foregår rundt omkring. Mona Gøthler tilføjede, at der er 

udarbejdet en rapport – Det gode liv i 2025 - som indeholder mange gode ideer om boligformer. 

Rapporten vil blive udsendt til rådets medlemmer. 

     

 

5. Danske Ældreråd/Regionsældreråd/Nordøstgruppen.  
Alf Wennevold orienterede om sin deltagelse i åbningsmødet ”Videnscenter i Sundhedsstyrelsen” i 

Middelfart. Der er dannet et rejsehold som skal rejse rundt og give vejledning til kommuner der har 

brug for hjælp.      

 

Alf Wennevold orienterede endvidere om deltagelse i nordøst-gruppemødet. Her blev det bl.a. 

drøftet, at Danske Ældreråds formand ikke er synlig nok, og man vil forsøge at vælge en ny 

formand på næste repræsentantskabsmøde.   

 

6. Status opgaveudvalg. 

Anne Hjorth orienterede om budgetforliget, der bl.a. betyder, at der kommer en række nye 

opgaveudvalg i det nye år, herunder et opgaveudvalg om ”tryghed for borgerne”. 

 

 

7. Bordet rundt. 

Mona Gøthler orienterede om deltagelse i dialogmøde på Lindely. Meget fint møde. Spurgte Lone 

Jørgensen, om hendes opfattelse var, at mødet var oprigtigt. Lone Jørgensen svarede, at 

dialogmøderne er meget forskellige fra sted til sted. Før havde møderne karakter af en form for 

kontrol. Nu er dialogmøderne en ny måde at mødes på, og er indtil videre blevet modtaget positivt.        

Mona Gøthler orienterede endvidere om deltagelse i beboer/pårørenderådsmøde på Adelaide, hvor 

urinvejsproblemer blev drøftet. 

 

Mona Gøthler havde talt med den nye formand for Ældresagen i Gentofte (Sonja Minor Hansen) og 

foreslog på dennes opfordring, at der indledes et nærmere samarbejde. 

Til dette sagde Alf Wennevold.at det var forsøgt tidligere, men det blev ikke til noget. Det ville 

være fint med et nyt forsøg (han havde også talt med Sonja). 

 

Preben Bildtoft orienterede om deltagelse i møde på Brogårdshøj hvor samarbejdsstrukturen 

mellem kommunen og Brogårdshøj blev drøftet. Susanne Andersen oplyste, at Brogårdshøj er et 

særligt sted, da det er menighedsplejen der driver stedet, men det er kommunale medarbejdere der 

arbejder i plejeboligerne. Der arbejdes på at få en enhed, hvor alle har fælles fokus på beboerne. 

 

Per Bjarvin spurgte, om Brogårdshøj stadig ikke har et beboer/pårørenderåd hvilket der blev svaret 

nej til. 

Per Bjarvin orienterede om deltagelse i beboer/pårørenderådsmøde på Nymosehave. Der er en god 

stemning på stedet og beboer/pårørenderådet vil lave et aktiv-udvalg. Lone Jørgensen tilføjede, at 

det er frivillige der har nedsat aktivudvalget, som går ud på at støtte op om at hjælpe med praktiske 

ting.   
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Else Ørsted orienterede om deltagelse i beboer/pårørenderådsmøde på Ordruplund. Her blev det 

drøftet om klippekort-ordningen fortsætter. Susanne Andersen svarede, at det ikke er besluttet at   

man ikke skal have den, men at den nok kommer i en anden form.  

  

Susi Alsfelt Riise-Knudsen orienterede om deltagelse i afskedsreception for forstanderen på Salem. 

Der er ikke fundet en afløser, så stillingen skal genopslås. Susi Alsfelt Riise-Knudsen opfordrede til 

at tænke på emner til en ny temadag i 2019. 

 

Ole Scharff-Haarbye orienterede om deltagelse i beboer/pårørenderådsmøde på Kløckershave. Her 

har man har haft lidt udfordringer i forhold til antal af medlemmer af beboer/pårørenderådet, idet 2 

nye pårørende, ønskede en plads i rådet, hvilket ikke kan lade sig gøre i henhold til vedtægterne. 

Det er derfor besluttet, at de 2 nye pårørende, kan deltage som gæster i møderne og uden at have 

stemmeret.     

Susanne Andersen opsummerede, at det er vigtigt at der først og fremmest gives plads til beboerne. 

Et beboer/pårørenderåd må have 4-10 medlemmer.  

 

Inger Hee orienterede om deltagelse i dialogmøde på Rygårdcentret. Der var en god stemning, dog 

var hendes opfattelse, at beboerne virkede lidt tilbageholdende og udelukkende talte pænt om 

stedet. 

  

 

8. Næste møde – onsdag den 23. januar – mødet holdes på rådhuset, udv. 1.  

NB! For rådets medlemmer starter mødet kl. 14.30 med konstituerende møde.  

 

 

9. Eventuelt. 

Intet 

 

 

   


