
Seniorrådet i Gentofte Kommune 

 

Referat fra Seniorrådets møde den 5. april 2017 

Til stede: Alf Wennevold, Mogens Nielsen, Susi Alsfelt Riise-Knudsen, Ole Scharff-Haarbye, 

Sonja Minor Hansen, Mona Gøthler, Per Bjarvin, Preben Bildtoft. Afbud fra Susanne Borch.  

Fra Social & Sundhed: Susanne Andersen, Lone Jørgensen, Susanne Khalil (referent).  

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

(deltog fra pkt. 6).    

   

1. Godkendelse af referat fra sidste møde.  
Godkendt. 

 

 

2. Meddelelser fra formanden. 

Alf Wennevold oplyste, at der ikke var indkommet nogen kommentarer fra rådsmedlemmerne til 

høringssvar vedr. Strategi for Bæredygtigt Gentofte. 

 

 

3. Strategi for seniorrådsvalget. 
Mogens Nielsen oplyste, at han forgæves har forsøgt at få fat i journalist Jens Gaardbo med henblik 

på at få arrangeret et møde, med henblik på at Jens Gaardbo kan give input til, hvordan man skaber  

mere opmærksomhed omkring seniorrådet.  

Mogens Nielsen håber at der vil være en afklaring til mødet i maj.     

 

 

4. Danske Ældreråd/Regionsældreråd. 

Sonja Minor Hansen oplyste, at hun deltager i Regionsældrerådsmøde i Hillerød den 20. april. 

 

 

5. Status opgaveudvalgene. 

Alf Wennevold orienterede om deltagelse i et opfølgningsmøde i opgaveudvalget for Trafik. 

 

Lone Jørgensen orienterede om at der har været afholdt workshop i opgaveudvalget for borgerrettet 

behandling hvor der har været fokus på at konkretisere en række temaer som der skal arbejdes 

videre med.  

  

 

6. Bordet rundt.  

Preben Bildtoft foreslog at alle rådets medlemmer får udleveret en printer og papir, så man 

fremadrettet kan undgå at udsende dagsorden pr. post. Per Bjarvin oplyste, at emnet har været 

diskuteret før, men er blevet forkastet, pga. det praktiske omkring opgaven. 

 

Ole Scharff-Haarbye spurgte om kommunen gør noget i forbindelse med FN’s nationale ældredag, 

hvilket der blev svaret nej til.  
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Ole Scharff-Haarbye spurgte om det er korrekt at kommunen har lang venteliste til en plejebolig 

hvilket Lone Jørgensen svarede ja til. Der er et stort pres på ventelisten til at få en bolig.    

Mona Gøthler spurgte om der er et øget pres, fordi der kommer flere udefra, hvilket Lone Jørgensen 

svarede nej til, da tallet er nogenlunde konstant om man tilflytter eller fraflytter kommunen.  

Hans Toft svarede, at der er fokus på området og man følger prognosen tæt.  

 

Ole Scharff-Haarbye orienterede om et demensprojekt der er igangsat på Jægersborghave.   

Ole Scharff-Haarbye oplyste, at der har været afholdt dialogmøde om ”den gode hverdag” hvor 

Lone Jørgensen deltog.  

Ole Scharff-Haarbye oplyste endvidere, at Jægersborghave pga. besparelser overvejer at sløjfe 

månedsbladet. 

 

Ole Scharff-Haarbye orienterede om at der foregår ældremobning på Kløckershave. Der er fokus på 

problemet. Stedet har endvidere en herreklub som tager på ture. Næste besøg er Gentofte 

Sportscenter.  

 

Susi Alsfelt Riise-Knudsen orienterede om at Salem har afholdt demensaften for pårørende.  

Orienterede endvidere om personsag hvor ansøger – efter hjemsendelse fra hospital i julen - havde 

fået afslag på bækkenstol. Lone Jørgensen svarede at der er forskellige regler omkring hjælpemidler 

afhængigt af om man er bosiddende i kommunen eller ej. Lone Jørgensen tager kontakt til borgeren.   

 

Mona Gøthler orienterede om deltagelse i Alzheimerforeningens arrangement på Arbejdermuseet. 

Der mangler viden om sygdommen, så familier og pårørende kan blive klædt bedre på og spurgte, 

hvad kommunen gør i forhold til Alzeimerpatienter. Bente Frimodt-Møller svarede, at der er 

specielle skærmede enheder på plejehjemmene til borgere med demens og Alzheimer. Derudover 

har kommunen demenskoordinatorer ansat. Disse står for undervisning af pårørende og medvirker 

til oprettelse af pårørende grupper.   

Mona Gøthler mente, at der mangler en pjece om hvor man kan henvende sig, hvis man har brug for 

hjælp til en pårørende med Alzheimer eller demens, da det er svært at finde information om 

sygdommen. Bente Frimodt-Møller svarede, at borgeren bliver demens-udredt via lægerne, så ingen 

burde stå uden hjælp og viden. Susanne Andersen tilføjede, at der er sket meget på demensområdet 

de sidste år og når patienten har fået stillet en diagnose, er patienten inde i systemet og kan få 

vejledning eller besøg ved behov.  

 

Alf Wennevold oplyste, at læge Mads Klem Thomsen er blevet ansat på Holmegårdsparken. På 

næste beboer-pårørenderådsmøde vil emnet handle om værdighed.  

 

 

7. Næste møde  

Næste møde afholdes onsdag den 3. maj. Mødet afholdes på Ordruplund.  

   

 

8. Eventuelt. 

Sonja Minor Hansen orienterede om personsag hvor opfølgning på visitation trak ud. Susanne 

Andersen spurgte om det handlede om hjælp til rengøring, hvilket der blev svaret ja til. Susanne 

Andersen svarede, at der ved hjemsendelse fra hospital skal ageres hurtigt, hvis borgeren har brug 

for personlig pleje. Hvis det drejer sig om visitation til rengøring er der en sagsbehandlingstid.     


