
Seniorrådet i Gentofte Kommune 

 

Referat fra Seniorrådets møde den 15. august 2012. 

Til stede: Frederik Teisen, Alf Wennevold, Sonja Minor Hansen, Susi Alsfelt Riise-Knudsen, Lene 

Bay, Jette Sørensen, Per Bjarvin og Connie Engelund Erichsen. Fraværende: Steen Borup-Nielsen. 

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

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

og Louisa Schønnemann.  

 

   

1.  Godkendelse af referat fra sidste møde. 

Referat godkendt. 

 

2. Meddelelser fra formanden. 

Frederik Teisen ønskede en nærmere drøftelse af de praktiserende lægers overenskomst på et 

kommende møde, idet det bliver mere og mere vanskeligt at komme i kontakt med egen læge. 

Frederik Teisen orienterede om Seniorrådets budget. Notat med budget og forbrug blev omdelt. 

Frederik Teisen opfordrede rådets medlemmer til at kontakte ham, hvis der var bemærkninger til 

budgettet. 

      

3. Årsberetning for magtanvendelse på Pleje og Sundhedsområdet. 

Vibeke Appelt orienterede om årsberetning for magtanvendelse på Pleje og Sundhedsområdet.      

Målgruppen er borgere der er ude af stand til at varetage egen pleje og omsorg. Medarbejderne er 

blevet dygtige til at håndtere de svære tilfælde. Der er indberettet 6 tilfælde af magtanvendelse i 

2011. Rådet tog beretningen til efterretning.  

 

4. Eventuelle rapporteringer.  

Jette Sørensen spurgte til Ældredage og Ældresagens stand. Frederik Teisen oplyste, at det 

formentlig er Kommuneservice der stiller med en stand der varetager spørgsmål om digitalisering, 

IT- kurser m.v. . De enkelte foreninger kan således være repræsenteret med hver sin stand i lighed 

med tidligere år.   

Jette Sørensen orienterede om deltagelse i beboer-pårørenderådsmøde på Kløckershave. Der er en 

god atmosfære på stedet.  

 

Connie Engelund Erichsen orienterede om Kostrådets møde med ”Den private kok” der er 

leverandør af mad til de hjemmeboende borgere. Maden der blev prøvespist var god. Materiale fra 

”Den private kok” blev omdelt til rådets medlemmer. 
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Frederik Teisen spurgte, om der var nyt om Kridthusets fremtid. Søren Bønløkke svarede, at man 

lige nu arbejder på opsamling på Moderniseringsplan II, med henblik på at få overblik over 

disponeringen af det samlede antal plejehjemspladser. Der vil komme et samlet oplæg, på et af de 

kommende Seniorrådsmøder. 

  

   

5. Orientering fra socialudvalget – herunder nyt fra Regionen. 

Hans Toft orienterede om de kommende budgetforhandlinger for 2013.   

Der er 1.behandling af budgettet i begyndelsen af september måned. Rådet vil blive løbende 

orienteret. 

  

6. Næste møde.  

Onsdag den 12. september 2012 kl. 10-12 i udvalgsværelse 1. 

 

7. Eventuelt. 

Susi Alsfelt Riise-Knudsen oplyste, at en japansk udstilling der finder sted ultimo august, desværre 

har fravalgt at medtage robotter på udstillingen.    

Sonja Minor Hansen spurgte, om det er muligt at benytte sit eget sengetøj på plejehjem. Helge 

Hansen svarede, at det er det, men hvis man ønsker at benytte sit eget sengetøj, skal de pårørende 

selv stå for vask m.v.  

Sonja Minor Hansen spurgte, om plejehjemsbeboere får hjælp til almindelig post, hvortil Helge 

Hansen svarede, at det gør man. 

  

 


