Seniorrådet i Gentofte Kommune
Referat fra Seniorrådets møde den 14. marts 2018
Til stede: Alf Wennevold, Inger Hee, Susi Alsfelt Riise-Knudsen, Ole Scharff-Haarbye, Susanne
Borch, Mona Gøthler, Preben Bildtoft og Else Ørsted. Afbud fra Per Bjarvin.
Fra Social & Sundhed: Sophie Harms, Susanne Khalil (referent). Afbud fra Helene B. Rasmussen.
Fra Kommunalbestyrelsen: Anne Hjorth og Louisa Schønnemann Bøttkjær. Afbud fra Bente
Frimodt-Møller.
1.Godkendelse af referat fra sidste møde.
Referater fra 10. januar og 14. februar blev endeligt godkendt med enkelte tilføjelser.
2. Meddelelser fra formanden.
Alf Wennevold oplyste, at Annette Ishøy-Rasmussen samt Andreas Smedegaard deltager på mødet i
april omkring kommunens hjemmeside. Oplyste endvidere at mødet i maj måned afholdes på
Holmegårdsparken.
Alf Wennevold orienterede om at Seniorrådet og Handicaprådet har modtaget en invitation til at
deltage i workshop om brugerundersøgelse på Tranehaven. Hvis man ønsker at deltage, skal man
tilmelde sig pr. mail til Christian Reng – crre@gentofte.dk inden 19. marts kl. 12.00. Omdelte
folder ” Seksuel orientering og kønsidentitet på ældreområdet” fra LGBT.

3. Seniorbofællesskaber.
Alf Wennevold orienterede om en henvendelse fra borger omkring bofællesskaber for seniorer.
Henvendelsen blev modtaget inden seniorrådet afholdt sit valg i 2017. Det blev dengang besluttet,
at henvendelsen ville blive taget op i det nye seniorråd.
Som tidligere nævnt har kommunen ikke lovhjemmel til at opføre bofællesskaber for seniorer. Det
skal ske på privat initiativ med end privat bygherre.
Anne Hjorth efterlyste i den forbindelse, mere fakta viden på området. Susanne Borch oplyste, at
lovgivningen var anderledes da man i sin tid opførte f.eks. Adelaide og Bagatelle. Tanken var, at
man boede i en kollektivbolig, hvor man klarede sig selv, men med fællesområder, såsom
restaurant, opholdsrum m.m. Det skulle danne grobund for fællesskab, hvor man passede på
hinanden og forebyggede ensomhed. Boligerne skulle endvidere være for alle.
Anne Hjorth sagde, at i dag er almene boliger dyre at opfører, bl.a. fordi grundpriserne er meget
høje. Louisa Schønnemann Bøttkjær tilføjede, at bofællesskaber ikke kommer til at ske i
kommunalt regi.
Preben Bildtoft foreslog, at henvise borgeren til at søge interesserede borgere via Boblberg.dk.

4. Temamøder.
Alf Wennevold mente, at rådet først burde drøfte de 4 satsningsområder inden der blev truffet
beslutning om afholdelse af et temamøde. Inger Hee og Alf Wennevold orienterede om deltagelse i

et temamøde hvor Villabyerne var tilstede. Her havde Jesper Bjørn oplyst, at 83 % af Villabyernes
læsere er over 60 år. Inger Hee sagde, at det er tydeligt at avisen er optaget af at bringe lokale
nyheder og at alle artikler er på avisens præmisser. Det blev drøftet at inddrage Ældre Sagen, da de
får mere omtale. Til dette svarede Preben Bildtoft, at Ældre Sagen kan omtale sager der omhandler
enkeltpersoner hvilket betyder at Ældre Sagen ofte får mere omtale. Disse muligheder har
Seniorrådet ikke, da rådet ikke kan behandle personsager. Alf Wennevold nævnte, at han har
forsøgt at få avisen til at lave en klumme, hvilket avisen ikke var interesseret i.

5. Seniorrådets satsningsområder.
Inger Hee orienterede om de 4 satsningsområder og foreslog, at de fire satsningsområder drøftes
separat. Foreslog endvidere at der nedsættes nogle mindre arbejdsgrupper (4-5 personer) der går i
dybden med emnet, med henblik på at man i fællesskab får udarbejdet et notat. Emnerne vil derefter
blive drøftet i fællesskab på rådets møde. Inger Hee foreslog, at nedsættes en arbejdsgruppe der skal
arbejde med Trafik/Infrastruktur. Emnet er aktuelt, fordi der netop har været afholdt borgermøde
om nye buslinjer. Susi Alsfelt Riise-Knudsen mente, at der burde inddrages folk udefra med viden
på området. Til dette svarede Inger Hee, at hun mente at man i første omgang tager drøftelsen
internt i rådet. Så kan man inddrage personer senere. Susi Alsfelt Riise-Knudsen mente, at emnet
kunne munde ud i et temamøde som burde afholdes i løbet af foråret, for at få fokus på seniorrådet.
Preben Bildtoft tilkendegav, at man burde give sig god tid til at arbejde med et emne og at det var
vigtigt at Seniorrådet fandt sine egne ben at stå på og at tidspunktet for afholdelse af et temamøde,
derfor ikke var så afgørende.
Anne Hjorth nævnte, at seniorrådet snart er høringsberettiget i forhold til mad, og opfordrede rådet
til at overveje at drøfte emnet forud for høringen. Rådets medlemmer besluttede derefter, at
opprioritere emnet mad og der blev nedsat en arbejdsgruppe bestående af Mona, Susanne og Inger.
Arbejdet igangsættes inden påske.
Der blev endvidere nedsat en arbejdsgruppe vedrørende trafik bestående af Inger, Alf, Ole og
Preben.
6. Danske Ældreråd/Regionsældreråd.
Inger Hee orienterede om deltagelse i møde i Hillerød med vicedirektøren for Center for Sundhed.
Hun var meget vidende. Det blev aftalt, at referat udsendes til rådets medlemmer, når det
forelægger.

7. Nyt fra opgaveudvalgene.
Susi Alsfelt Riise-Knudsen orienterede om ombygningen på Tranehaven. Der bliver i øjeblikket
kigget på hjælpefunktioner til badeværelserne.

8. Bordet rundt.
Inger Hee orienterede om deltagelse i beboer/pårørenderådsmøde på Rygårdcentret. Mødet gik
godt.
Susanne Borch orienterede om deltagelse i møde på Egebjerg, hvor der snart skal afholdes valgt til
beboer/pårørenderådet.
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Susi Alsfelt Riise-Knudsen oplyste, at mødet i bebor/pårørenderådet på Salem er udsat.
Sophie Harms orienterede om den varslede konflikt, hvor der er områder der vil være berørt hvis
konflikten bliver effektueret. Lockout omfatter ikke ældreområdet.
Anne Hjorth overbragte en hilsen fra Sonja Minor Hansen til rådets medlemmer.
Ole Scharff-Haarbye orienterede om at Kløckershave skal afholde valg til beboer/pårørenderådet.
Jægersborghave afholder valg til beboer/pårørenderåd i uge 12.
Sophie Harms orienterede om forsøgsprojekt med Ipads på plejehjem. Formålet er at bl.a. at få
frigjort tid til beboerne, så de kan få mere nærvær.
Ole Scharff-Haarbye spurgte til projektet med Ipads på Kløckershave, om det er besluttet at Ipads
skal udbredes til alle plejeboliger. Til dette svarede Sophie Harms, at der først bliver taget stilling til
evt. udbredelse, når projektet er afsluttet. Vurdering vil ske ud fra et fagligt og økonomisk
perspektiv.
Ole Scharff-Haarbye oplyste, at han har tilmeldt sig til Danske Ældreråds konference i Nyborg.
Ole Scharff-Haarbye spurgte endvidere hvad det koster at komme på plejehjem? Sophie Harms
henviste til takstoversigt på kommunens hjemmeside. Her fremgår priserne på serviceydelserne.
F.eks. kost. Huslejerne varierer fra plejebolig til plejebolig, og nogle plejeboliger har flere
boligstørrelser, hvorfor huslejen er forskellig. Huslejen er også afhængig af beboerens indtægt.
Sophie Harms oplyste, at Pleje & Sundhed, plejeboliger, er udtaget til pilotprojekt i forbindelse med
at kommunen skal etablere en ny hjemmeside der bl.a. skal gøre det nemmere for borgere at finde
de oplysninger man søger.
Mona Gøthler oplyste, at Lindely har modtaget penge fra Gentofte Kommune i forbindelse med
konvertering af pladser.
9. Næste møde – 11. april 2018 – mødet holdes på rådhuset.

12. Eventuelt.
Ole Scharff-Haarbye spurgte, om det er korrekt at det er vanskeligt at rekruttere sygeplejersker.
Sophie Harms bekræftede at det er korrekt og at det er en udfordring vi deler med vores
nabokommuner og at Pleje & Sundheddrift arbejder sammen med HR om dette.
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