
Seniorrådet i Gentofte Kommune 
 
Referat fra Seniorrådets møde den 19. august 2015. 
Til stede: Alf Wennevold, Connie Engelund Erichsen, Sonja Minor Hansen, Ole Scharff-Haarbye, 
Susi Alsfelt Riise-Knudsen, Per Bjarvin, Susanne Borch, Mogens Nielsen og Mona Gøthler. 

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

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

 
1. Omvisning på Sankt Lukas Stiftelsen.  
Direktør Søren Bønløkke foretog omvisning på Sankt Lukas og fortalte om stedets historie, 
opgaveområder og aktiviteter.  
 
 
2. Godkendelse af referat fra sidste møde. 
Godkendt.  
 
 
3. Meddelelser fra fungerende formand.  
Alf Wennevold oplyste, at der er kommet ny afdelingschef i Pleje & Sundhed. Hun hedder Lone 
Jørgensen. Hun vil deltage i næste seniorrådsmøde. 
 
Alf Wennevold oplyste, at Danske Ældreråd afholder temamøde i oktober. De der ønsker at deltage, 
tilmelder sig hos Alf. 
  
Det blev oplyst, at Marianne Lundsgaard fra Danske Ældreråd, fylder 60 år den 3. september. Sonja 
Minor Hansen deltager i receptionen.   
 
 
4. Kommunens Budget 2016.  
Thomas Bille orienterede kort om kommunens budgetaftale, der er en 2-årig aftale for 2015 og 16.  
Der vil senere på måneden blive afholdt et orienteringsmøde i Kommunalbestyrelsen omkring status 
på kommunens økonomi. Forvaltningen har som grundlag for budget 2016 foretaget en teknisk 
fremskrivning af budget 2015 og har i den forbindelse indarbejdet bl.a. konsekvenserne af ny 
lovgivning.  
Mogens Nielsen spurgte, om der kommer flere udgifter til flygtninge, hvortil Thomas Bille svarede, 
at der kommer øgede udgifter til flygtningene men samtidig kommer der også øgede indtægter, så 
umiddelbart kommer det til at gå nogenlunde lige op. Det afhænger dog af boligplaceringen for den 
enkelte flygtning, der f.eks. ved et eventuelt handicap kan blive dyrere.   
Connie Engelund Erichsen spurgte, hvor mange flygtninge vi skal modtage. Thomas Bille svarede, 
at Gentofte skal modtage 104 flygtninge i år. Pr. 1. august har kommunen modtaget 49, som 
hovedsageligt kommer fra Syrien og Eritrea.  De uledsagede børn er typisk fra 13-16 år. Børnene 
bor på specialinstitutioner.    
 
 
5. Status på Temadagen den 8. oktober. 
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Susi Alsfelt Riise-Knudsen oplyste, at hun forgæves har kontaktet Politiet for at få svar på deres 
deltagelse i temadagen.  Hun rykker igen for svar. Datoen for temadagen fastholdes. 
 
 
 
6. Status på kommunens nye arbejdsform. 
Hans Toft orienterede om kommunalbestyrelsens nye arbejdsform, der fremadrettet vil betyde større 
inddragelse af borgere og samarbejdspartnere i det politiske arbejde. Hvem der udpeges til at sidde i 
de enkelte opgaveudvalg besluttes på Kommunalbestyrelsens møde den 31. august. 
Mona Gøthler spurgte, hvem der bestemmer, hvem der skal sidde i de enkelte opgaveudvalg, hvortil 
Hans Toft svarede, at det bestemmer Kommunalbestyrelsen.  
Per Bjarvin påpegede vigtigheden af, at der inddrages borgere eller andre, der besidder ekspertise 
inden for de opgaveområder der skal arbejdes med, f.eks. at borgere med stor viden om 
trafiksikkerhed inddrages.  
 
 
 
7. Kommissorium – Sundhedspolitik. 
Rådets medlemmer havde ingen bemærkninger. 
 
8. Kommissorium – Trafiksikkerhed. 
Rådets medlemmer havde ingen bemærkninger. 
 
 
9. Det offentliges digitale kommunikation med borgerne. 
Alf Wennevold oplyste, at der er udkommet en national rapport om det offentliges digitale 
kommunikation med borgerne. Alf Wennevold sagde, at det skal være nemmere at navigere på 
kommunens hjemmeside. Det er for vanskeligt at finde det man søger, bl.a. information om 
Seniorrådet m.m. hvilket ikke øger synligheden af rådet. Emnet tages op med borgmesteren.  Susi 
Alsfelt Riise-Knudsen foreslog at rådet oprettede en Facebook-side, hvilket mange ældreråd har. 
Dette undersøges nærmere.   
Mogens Nielsen spurgte om Villabyerne ikke kunne skrive om rådets arbejde. Alf Wennevold 
oplyste at det har været prøvet tidligere, men at han gerne prøver at tage kontakt til Villabyerne 
igen.  
 
 
 
10. Seniorrådets budget pr. 1. juli 2015. 
Alf Wennevold oplyste, at budgettet ser fornuftigt ud.   
 
 
11. Danske Ældreråd/Regionsældreråd. 
Alf Wennevold foreslog, at Danske Ældreråd og Regionsældreråd fremover blev et fast punkt på 
dagsordenen, så rådets medlemmer var opdateret og kunne følge med i hvad der sker i de respektive 
råd.  
 
 
12. Opgaver i efteråret 2015. 
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Alf Wennevold spurgte om der var nogen forslag til nye opgaver. Dette var ikke tilfældet. 
  
 
13. Input fra rådets medlemmer.  
Connie Engelund Erichsen oplyste, at Holmegårdsparken holder indvielse den 1. oktober kl. 
14.00.(NB denne dato er efterfølgende ændret til den 6. november kl. 14.00!)  
 
Susi Alsfelt Riise-Knudsen orienterede om den kommende ”aktiv oldeuge” hvor temaet er ”Verden 
rundt på en uge”. Holmegårdsparken og Adelaide repræsenterer f.eks. Afrika.  
Beboerne kommer på besøg på andre plejehjem.  
 
Ole Scharff-Haarbye oplyste, at Jægerborghave har afholdt sommerfest med stor succes.   
Oplyste endvidere, at han den 2. juli blev indkaldt til ekstraordinært budgetmøde. Det er 
uoverskueligt at finde ud af budgettet. Thomas Bille lovede at drøfte problematikken med 
Økonomi. 
 
Ole Scharff-Haarbye oplyste endvidere, at der er anmeldt tilsynsbesøg den 2. september på 
Jægersborghave.  
 
Kløckershave har ligeledes afholdt sommerfest med dans og middag. Der mangler stadig frivillige 
til at cykle med beboerne.  
 
Mona Gøthler orienterede om deltagelse i sommerfest på Lindely og Adelaide.  
Mona Gøthler sagde, at temadagen den 18. maj var super god og spurgte, om det kun var politiet 
der deltog i temadagen den 8. oktober, hvilket der blev svaret ja til. 
Mona Gøthler spurgte hvem der deltager i standen hvilke dage, til Rådhusdagene. Sonja Minor 
Hansen svarede, at man sender en mail til hende med oplysninger om hvornår man kan og så 
udfærdiger hun et vagtskema.  
 
Sonja Minor Hansen orienterede om Ordruplunds sommerfest.  
 
Susanne Borch oplyste, at Egebjerg stadig kæmper med nogle mangler på stedet. Egebjerg er meget 
glade for træn dig fri. Der er kommet flere aktive beboere. Egebjerg har lavet om så der serveres 
varm mad om aftenen.   
  
Alf Wennevold orienterede om Holmegårdsparkens sommerfest som var en stor succes og mindede 
om at næste seniorrådsmøde afholdes på Holmegårdsparken. 
  
 
14. Eventuelt.  
Intet. 
 
15. Næste møde. 
Onsdag den 16. september 2015. Mødet holdes på Holmegårdsparken.  
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