
Seniorrådet i Gentofte Kommune 

 

Referat fra Seniorrådets møde den 14. januar 2015. 

Til stede: Alf Wennevold, Sonja Minor Hansen, Ole Scharff-Haarbye, Susi Alsfelt Riise-Knudsen, 

Per Bjarvin, Mogens Nielsen, Susanne Borch og Mona Gøthler. Afbud fra Connie Engelund 

Erichsen. 

 

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

Fra Kommunalbestyrelsen: Hans Toft, Bente Frimodt-Møller og Poul V. Jensen.  

 

1. Godkendelse af referat. 

Godkendt. 

 

2. Meddelelser fra formanden.  

Intet. 

 

3. Status på IT/digitalisering. 
Annette Ishøy-Rasmussen gav en status på IT/digitalisering, efter de nye regler er trådt i kraft pr. 1. 

november 2014. Status pr. 22. december 2014 er, at 55280 pt. er tilmeldt ordningen i Gentofte 

Kommune. Det er 91 % af kommunens borgere. 2252 er permanent fritaget fra ordningen. Borgere 

der ikke kan komme ud af eget hjem, kan booke en medarbejder fra Kommuneservice, til at komme 

på besøg i hjemmet. Det kræver dog, at man visiteres til dette tilbud via Pleje & Sundhed. Der har 

indtil videre været 10 ansøgere til besøg i eget hjem. 

 

Fremover vil der være en række serviceområder hvor der er selvbetjening, f.eks. ansøgning om 

sundhedskort, ansøgning om sygesikringskort, ansøgning om hjælpemidler m.m. 

Udbetaling Danmark er ansvarlig myndighed for pension, boligstøtte, familieydelser m.m.  

Dvs. at man fremover selv skal ansøge om folkepension, udskudt pension, varmetillæg, boligstøtte 

til lejeboliger og andelsboliger m.m. direkte hos Udbetaling Danmark.     

 

Kommunen har i samarbejde med Ældresagen afholdt en række IT-kurser i Digital Post.  

Borgere der ikke selv kan håndterer digitale løsninger, kan til en hver tid henvende sig på 

kommunens biblioteker for at få råd og vejledning. 

 

 

 

4. Rehabilitering 

Dorte Hofland orienterede om status på rehabilitering. I 2014 havde Tranehaven 849 indlagte, 

hvilket er færre end tidligere år. De færre indlæggelser skyldes, at patienterne var indlagt længere 

end vanligt, da det bl.a. var patienter med en svær hjerneskade, som krævede ekstra lang 

genoptræning. En anden årsag var, at en række patienter blev overført til Tranehaven med 

smitsomme bakterier, som krævede at patienten blev isoleret på en 2-sengsstue for at undgå 

smittefare.    
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Der har generelt været en stor stigning i antallet af borgere, der har krav på en genoptræningsplan. 

Det har medført, at de borgere der ikke kom direkte fra hospitalet, men blev henvist via egen læge, 

måtte vente længere på at komme i gang med genoptræning. Tranehaven har udvidet 

åbningstiderne, så man nu kan træne til kl. 18 på hverdage samt på lørdage. Formålet er at få 

kontinuitet i træningen, at gøre træningsforløbet kortere og mere intensivt.  Tranehavens 

forebyggelsesafdeling har som noget nyt igangsat et hold der kan træne i FOF-regi. Her kan man 

tilmelde sig træning sammen med sine pårørende, da det giver god mening at træne og spare med 

andre. Bente Frimodt-Møller spurgte, om der er krav til dem der underviser i FOF-regi, hvortil 

Dorte Hofland svarede, at det er der. Det er terapeuter bl.a. fra Tranehaven der underviser.   

 

 

5. Statistik på borgere over 60 år i Gentofte Kommune. 

Ole Scharff-Haarbye udtrykte stor tilfredshed med det udsendte materiale. Enighed blandt rådets 

medlemmer om at det udarbejdede statistik materiale, gav inspiration til nye emner til kommende 

temamøder. Ole Scharff- Haarbye spurgte hvornår man var erhvervsaktiv. Thomas Bille lovede at 

tjekke op på spørgsmålet til næste måned. 

   

  

 

6. Ansøgning om overførsel fra ældrepuljen af uforbrugte midler fra 2014. 

Thomas Bille orienterede om uforbrugte midler fra Ældrepuljen. Det anslås at det drejer sig om ca. 

5 mio. kr. Forvaltningen afventer tilbagemelding fra Socialministeriet, på hvad det konkrete beløb 

udmønter sig i. Hvad det overførte beløb skal anvendes til, vil socialudvalget beslutte på deres 

møde i februar. Forvaltningen foreslår, at en portion af de ubrugte midler anvendes til 

vikardækning. Det resterende beløb skal anvendes til engangsaktiviteter. Thomas Bille opfordrede 

Seniorrådet til at fremkomme med eventuelle forslag på engangsaktiviteter. Eventuelle forslag skal 

være forvaltningen i hænde senest fredag den 23. januar, via mail til Thomas Bille: 

tbi@gentofte.dk. 

    

 

 

7. Danske Ældreråd. 

Ole Scharff-Haarbye oplyste, at han ønsker at opstille til valg til Danske Ældreråds bestyrelse. 

Seniorrådet tog oplysningen til efterretning. 

 

 

8. Input fra rådets medlemmer. 

Sonja Minor Hansen oplyste, at beboer/pårørenderådsmødet var aflyst på grund af brand på 

Ordruplund.  

Sonja Minor Hansen rykkede for tilbagemelding på maden fra KRAM. 

Susi Alsfelt Riise-Knudsen oplyste, at det stadig er meget svært at trænge igennem hos den nye 

leder på Salem. Lederen er venlig men undvigende. Det blev aftalt, at Susi Alsfelt Riise-Knudsen 

vender tilbage hvis det ikke lykkedes at få en bedre kontakt via bestyrelsesmedlem. 

 

Mona Gøthler orienterede om deltagelse i beboer/pårørenderådsmøde på Lindely og Adelaide. 

Det går fint begge steder. 

     

mailto:tbi@gentofte.dk
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Mogens Nielsen orienterede om udskiftning af kontaktperson/sekretær i Tilgængelighedsforum, idet 

kommunen har ansat en tilgængelighedsrevisor. Ingen ved konkret hvem denne person er og 

kommunen burde have informeret på hjemmesiden og Villabyerne. Thomas Bille undersøger 

nærmere. 

Mogens Nielsen orienterede om deltagelse i beboer/pårørenderåd på Rygårdcentret. Den 

midlertidige leder er meget dygtig og der er en god dialog på stedet. 

 

Bente Frimodt- Møller orienterede om at arkitektkonkurrencen vedr. Bank- Mikkelsensvej er  

igangsat. 

  

Per Bjarvin orienterede om besøg på Brogårdshøj hvor alt går fint men der er stadig ikke nedsat et 

beboer/pårørenderåd. 

 

Ole Scharff-Haarbye orienterede om besøg på Jægersborghave og Kløckershave. Det er godt at 

komme begge steder. 

 

Enighed i rådet om at de mange artikler om seniorer og Seniorrådet i sidste udgave af ”Gentofte 

Lige Nu” var meget positivt.   

 

Susanne Borch orienterede om deltagelse i beboer/pårørenderådsmøde på Egebjerg. Her går det 

godt. Beboerne får flere besøg, idet de pårørende nu ikke skal køre så langt og der er gang i 

arrangementerne.   

 

Alf Wennevold oplyste, at sidste beboer/pårørenderådsmøde på Holmegårdsparken blev aflyst. 

 

Næste møde. 

Afholdes den 18. februar 2015. 

 

 

Eventuelt. 

Intet. 

 


