
Seniorrådet i Gentofte Kommune 

 

Referat fra Seniorrådets møde den 21. august 2013. 

Til stede: Frederik Teisen, Sonja Minor Hansen, Connie Engelund Erichsen, Susi Alsfelt Riise-

Knudsen, Steen Borup-Nielsen, Lene Bay, Per Bjarvin og Jette Sørensen. Afbud fra Alf 

Wennevold.   

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

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

Marie Louise Andreassen.  

 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde. 

Godkendt.  

 

2. Meddelelser fra formanden. 

Frederik Teisen orienterede om fleres manglende viden om E-boks. Det blev besluttet at Annette 

Ishøy Rasmussen fra Kommuneservice inviteres, til at komme og give et lille kursus i brugen af E-

boks på førstkommende møde.  

 

3. Seniorrådsvalg – status v/Karl Bøtker. 

Karl Bøtker orienterede om status på det kommende seniorrådsvalg.  Valgbestyrelsen afholdt et 

møde den 15. august hvor alle kandidater der opstiller til valget blev godkendt. 

Der blev foretaget lodtrækning for de opstillede med henblik på placering på valglisten som 

efterfølgende er offentliggjort på kommunens hjemmeside og i Villabyerne. Valgpjecen er i gang 

med at blive trykt. Det vil være muligt at stemme pr. brev eller elektronisk fra 1. oktober – 22. 

oktober. Valgoptælling foregår den 22. oktober kl. 18.00 og valgresultatet vil blive offentliggjort 

straks efter valgresultatet forelægger. 

Det nyvalgte Seniorråd vil på et nærmere aftalt møde konstituere sig inden valgperioden træder i 

kraft pr. 1. januar 2014. 

Der blev spurgt om det var muligt at komme med rettelser til tekst til valgpjecen, hvortil Karl 

Bøtker svarede, at hvis materiale blev fremsendt samme dag, kan det godt nå at blive rettet. 

Frederik Teisen spurgte, hvem der leder det konstituerende møde, hvortil Karl Bøtker svarede, at 

Social & Sundhed indkalder til møde, og det er den person med flest stemmer der leder det 

konstituerende møde.   

 

4. Budget samt mål – Gentofte Plan v/Søren Bønløkke.  

Søren Bønløkke orienterede om kommunens budget og mål for det kommende år og uddelte notat. 

Det blev aftalt, at det nyvalgte seniorråd der tiltræder 1. januar 2014 præsenteres for seniorrådets 

forbrug for 2013 samt budget for 2014. 
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Connie Engelund Erichsen spurgte, hvad forklaringen var på at der er en nedgang på budgettet for 

2014 på plejeboliger/plejehjem. Søren Bønløkke undersøger nærmere. 

 

  

5. Opfølgning på Kolding-model. 

Søren Bønløkke orienterede om Koldings visitationskriterier for at få IT hjælp i hjemmet, hvor man 

i Kolding har ansat én person til at varetage opgaven med at lære IT til ældre borgere i eget hjem.  

Søren Bønløkke sagde, at man skal finde frem til hvad ambitionsniveauet skal være og hvad der vil 

være mest hensigtsmæssigt for brugeren. Hvis frivillige skal hjælpe, vil det være meget følsomt, da 

det rent juridisk vil give nogle problemer i forhold til borgerens personoplysninger og økonomi. Der 

vil være en gruppe af borgere der vil have behov for IT-hjælp og der skal udarbejdes kriterier for 

hvem der kan opnå hjælp fra kommunen.   

Da Kolding-notatet fejlagtigt ikke var udsendt til rådets medlemmer til mødet, blev det aftalt, at 

notatet straks eftersendes og at der følges op på at punktet på det kommende møde. 

   

 

6. Alkoholstrategi v/Lisbeth Wilms. 

Lisbeth Wilms orienterede om Kommunalbestyrelsens beslutning om at der skal udarbejdes en 

alkoholstrategi. Formålet er at brug af alkohol ikke må influere negativt på borgerens liv. 

Der er kigget bredt på alkohol og en række erfaringer og viden, har udmøntet sig i en række 

anbefalinger til hvad der skal arbejdes ud fra. Dette har ledt til en række strategiske mål. 

Alkoholstrategien skal ikke opfattes som en løftet pegefinger og et forbud, men derimod et oplæg til 

dialog med råd og vejledning.   

 

7. Influenzavaccination v/Helge Hansen. 

Helge Hansen orienterede om influenzavaccine. WHO anbefaler at kronikere, diabetikere, gravide 

m.fl. lader sig vaccinere. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at der gøres en ekstra indsats for at få øget 

procenten af ældre der bliver vaccineret. En række ældreorganisationer står igen i år for at 

arrangerer vaccinationer. På biblioteker, hos læger, på dagcentre og andre steder vil der forefindes 

materiale vedr. den kommende vaccinationskampagne. 

  

8. Henvendelse til seniorrådet fra Dansk Sundhedsteam vedr. influenzavaccination. 

Det blev aftalt, at Sonja Minor Hansen giver Dansk Sundhedsteam et venligt afslag på deres 

henvendelse. 

 

 

9. Eventuelle rapporteringer. 

Jette Sørensen oplyste, at Kløckershave har 50 års jubilæum den 4. september og om rådet gav en 

gave, hvilket der blev svaret nej til, da kommunen sørger for en gave. 
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Sonja Minor Hansen orienterede om at der afholdes ”frivillig fredag” den 27. september foran 

hovedbiblioteket.    

     

10. Orientering fra socialudvalget – herunder nyt fra Regionen.  

Hans Toft orienterede om de kommende budgetforhandlinger for 2014.   

Kirsten Kierkegaard orienterede om Lyngby/Taarbæk har rettet henvendelse til kommunen 

vedrørende ledige pladser på ”Slotsvænget” som er et psykiatrisk center med akuttilbud for borgere 

med psykiske problemer.  Søren Bønløkke oplyste, at det er regionen der har ansvaret for 

behandling af psykisk syge, og at dette tilbud er ud et supplerende tilbud i kommunalt regi. 

Forebyggelsesenheden arbejder med projektet ”lev let uden diabetes” i samarbejde med Gentofte 

Hospital. Pengene til projektet kommer fra Regionens forebyggelsespulje. Antallet af borgere med 

diabetes stiger og udgifterne ligeså, så derfor skal der gøres noget ved problemet.    

 

11. Næste møde  

Onsdag den 18. september 2013.  

 

12. Eventuelt. 

Steen Borup-Nielsen bad rådets medlemmer om at reservere eftermiddagen den 1. november!  

Det blev aftalt, at Sonja Minor Hansen udarbejder vagtplan til ældredage.     


