
Seniorrådet i Gentofte Kommune 

 

Referat fra Seniorrådets møde den 11. juni 2014. 

Til stede: Connie Engelund Erichsen, Alf Wennevold, Susanne Borch, Sonja Minor Hansen, Per 

Bjarvin, Ole Scharff-Haarbye, Susi Alsfelt Riise-Knudsen og Mogens Nielsen. Afbud fra Mona 

Gøthler.   

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

Fra Kommunalbestyrelsen: Bente Frimodt-Møller, Poul V. Jensen og Anne Hjort. Afbud fra Hans 

Toft.   

 

1. Omvisning på Holmegårdsparken. 

Connie Engelund Erichsen orienterede om ombygningen af Holmegårdsparken. Det var først planen 

at renovere de gamle bygninger, men det viste sig at blive alt for dyrt og derfor besluttede man at 

bygge et helt nyt plejehjem. De sidste boliger vil være klar til indflytning ultimo november 2014. 

Når byggeriet står færdigt vil Holmegårdsparken således rumme 120 moderne boliger (før 145). 

Derefter påbegyndes sidste fase, som vil være at anlægge en ny cafe og park, som forventes at være 

klar i 2015. Efter orienteringen forestod hun fremvisningen af de nybyggede ældreboliger, 

fællesrum m.v.  

 

 

2. Godkendelse af referat. 

Godkendt med enkelte rettelser fra Ole Scharff-Haarbye. Til opfølgning på referatet, spurgte Connie 

Engelund Erichsen, hvem der kunne have lyst til at deltage i planlægningen af en temadag.  

Susi Alsfelt Riise-Knudsen meldte sig. 

 

Connie Engelund Erichsen spurgte til status på udarbejdelse af udkast til ny seniorrådspjece, hvortil 

Susi Alsfelt Riise-Knudsen svarede, at der arbejdes på et udkast. Connie Engelund Erichsen oplyste, 

at rådet har en informationsstand på Ældredagene, hvor pjecen skal være klar og spurgte på en 

deadline, i forhold til fremstilling af pjecen. Susanne Khalil svarede, at deadline er 1. september! 

Connie Engelund Erichsen bad Sonja Minor Hansen om at sørge for at der udarbejdes en vagtplan.  

 

 

3. Meddelelser fra formanden.  

Connie Engelund Erichsen orienterede om deltagelse i møde med Handicaprådets formandskab. Her 

drøftede man bl.a. en ny lift i Kildeskovshallens bassin hvor ordningen endnu ikke fungerer helt 

optimalt.  Søren Bønløkke svarede, at en af udfordringerne med liften bl.a. skyldes meget strenge 

krav til at betjene liften.   

Alf Wennevold orienterede om borgermøde om Inklusion den 26. august. Oplyste endvidere, at 

Handicaprådet og Seniorrådet vil tage kontakt til Villabyerne, idet de 2 råd har et ønske om, at få en 

fælles klumme i den lokale avis.  

 

Connie Engelund Erichsen orienterede om Danske Ældreråds tilbud om et økonomikursus 

vedrørende offentlig økonomi. Ingen ønskede at deltage.  
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4. Drøftelse af gensidig forventningsafstemning mellem Kommunalbestyrelsen og Seniorrådet. 

 

Connie Engelund Erichsen indledte med at sige, at Seniorrådet er glade for, at medlemmer af 

Kommunalbestyrelsen deltager i Seniorrådets møder, hvilket bl.a. giver mulighed for at man kan 

spare med hinanden.  

Povl V. Jensen svarede, at det er spændende at deltage i rådets møder og det er meget positivt at 

komme rundt og besøge plejehjem m.v.  

Connie Engelund Erichsen sagde, at ved sager hvor Seniorrådet skal høres, har rådet besluttet, at 

rådet forud for det ordinære møde, drøfter høringssager i enrum. Det var ønskeligt, at materialet 

kunne leveres i god tid og var lettere tilgængeligt at læse. Bente Frimodt-Møller svarede, at 

høringsmateriale ikke tilgår Kommunalbestyrelsens medlemmer før andre, men at høringsmateriale 

udsendes til alle samtidig, og at forvaltningen bestræber sig på, at de oplæg der udsendes, er 

essensen af en sag. Povl V. Jensen supplerede med at sige, at udfordringen er, at der ofte er mange 

andre involverede parter i en sag, f.eks. regionen, hvilket ofte giver korte deadlines og kan 

vanskeliggøre processen.     

   

Bente Frimodt-Møller fandt det positivt, at Kommunalbestyrelsens medlemmer ved deltagelse i 

Seniorrådets møder, får mulighed for at blive oplyst om hvad der rører sig, hvilket kan give en mere 

nuanceret debat mellem rådet og de udpegede medlemmer af Kommunalbestyrelsen.   

 

Mogens Nielsen pointerede, at Seniorrådet ikke er et politisk organ. Han efterlyste en gensidig 

forventningsafstemning. Han fornemmede en positiv stemning der giver et godt arbejdsgrundlag. 

 

Anne Hjort svarede, hun var glad for at Seniorrådet gerne ville have input fra Kommunalbestyrelsen 

og så det som de udpegede medlemmers opgave, at lytte til hvad der rører sig i Seniorrådet. 

 

  

5. Bytteret i ældreboliger og visitation til Strandlund m.m.  

Bente Frimodt-Møller orienterede om bytteret til ældreboliger. Den gamle ordning betød, at når 

man én gang var visiteret til en bolig, så kunne det ikke ændres. Den nye ordning giver mulighed 

for at man kan ansøge om en ny bolig efter 3 år. Det er visitationen der anviser til ny bolig og det 

vil til enhver tid veje tungest, hvem der har det største behov når en bolig er ledig. Derfor kan det 

betyde, at man kommer til at stå længe på en venteliste.  

 

Vedrørende Strandlund er de fysiske forhold på stedet en udfordring, idet boligerne ikke er 

tidssvarende og hensigtsmæssigt indrettet for borgere der har behov for store hjælpemidler. 

Alligevel er Strandlund et meget eftertragtet sted med lange ventelister. Fremover vil man således 

ikke anvise borgere til Strandlund, som har behov for store hjælpemidler og f.eks. omfattende hjælp 

til personlig pleje.       

     
Ole Scharff-Haarbye spurgte, hvem der vurderer hvor dårlig en ansøger er, hvortil Søren Bønløkke 

svarede, at det er visitationen der har kompetencen til at visitere.   

Connie Engelund Erichsen nævnte, at nogle af beboerne i Ordrupvænge er et stort problem, idet en 

del af beboerne er psykisk meget dårlige og giver utryghed på Holmegårdsparken hvor de har deres 

gang.  
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Søren Bønløkke svarede, at det er en vanskelig problematik, da beboerne jo skal bo et sted, og at 

man fra forvaltningen vil skærpe fokus på at sikre, at der støttes bedst mulig op i forhold til dårlige 

borgere. 

 

Povl V. Jensen foreslog at det skulle være muligt at skifte bolig før de 3 år. Ole Scharff-Haarbye 

tilsluttede sig dette forslag. Alf Wennevold foreslog, at man i stedet kunne søge om at få 

dispensation fra de 3 år, hvis der var meget vægtige grunde til det.  

 

Søren Bønløkke svarede, at den nye ordning åbner for en mulighed der ikke var til stede før, og at 

der er behov for at gøre sig nogle erfaringer. Det er vigtigt at ordningen ikke kommer til at betyde 

en meget dårligere udnyttelse af den kapacitet af ældreboliger som kommunen har, ligesom den 

helst ikke må koste for mange ekstra administrative ressourcer. Connie Engelund Erichsen 

tilsluttede sig dette, idet hun oplyste, at det koster mange penge at lade en bolig stå tom p.g.a. lange 

opsigelsesfrister m.m. og det samtidig koster mange ressourcer i administration, hvilket i sidste 

ende koster mange penge. Søren Bønløkke noterede sig de fremkomne bemærkninger og lovede, at 

ordningen vil blive fulgt tæt, da man ikke har et reelt bud på hvad ordningen vil føre med sig, da det 

ikke har været prøvet før.  

Rådet tilsluttede sig beslutningen.       

  

 

6. Input fra rådets medlemmer. 

Susi Alsfelt Riise-Knudsen orienterede om møde i Tilgængelighedsforum der blev afholdt på 

Øregaard Museum hvor Park og Vej samt repræsentanter for Rambøll deltog for at gennemgå stedet 

der har fået installeret elevator så handicappede nu kan få adgang. Desværre fungerer den nye 

ordning ikke optimalt.  Søren Bønløkke oplyste, at det har været et kæmpe arbejde og meget 

vanskeligt at få lov til at installere en elevator m.m. fordi huset er fredet og kravene fra Kulturarv- 

styrelsen til dispensationer og installationer er meget strenge.  

Alf Wennevold spurgte hvad Kulturarvstyrelsen er, hvortil Susanne Borch oplyste, at det er en 

statslig institution der bl.a. styre indretningen og ombygningen af fredede bygninger i Danmark.  

 

Susi Alsfelt Riise-Knudsen orienterede om anmeldt besøg på Salem samt afholdelse af sommerfest 

samme sted. 

Susi Alsfelt Riise-Knudsen orienterede om personsag. Thomas Bille svarede, at borgeren bør 

henvende sig til visitationen. 

 

Sonja Minor Hansen orienterede om deltagelse i Kostrådsmøde. Der er nye medlemmer og det 

første møde blev brugt til introduktion af medlemmer samt gennemgang af vedtægterne. 

 

Per Bjarvin orienterede om Per Bjarvin og Ole Scharff-Haarbyes deltagelse i møde i IT-gruppen. 

Det er besluttet at sløjfe året Surf-dag, da der ikke kommer nogen mennesker. Annette Ishøy-

Rasmussen var til stede og fortalte om en række initiativer på IT-området der er igangsat. Der gøres 

hvad man kan for at få fælles fodslag mellem Kommuneservice, Ældresagen og Biblioteket.      

På Kultur- og Festdagene der afvikles i kommunen fra den 12- 15. juni, vil Kommuneservice være 

til stede og stå til rådighed med information om IT og Kommuneservice vil desuden have en IT-

stand til Ældredage til efteråret.   

 

På Brogårdshøj går det som vanligt fint. Der er stor søgning til stedet og der afholdes sommerfest 

den 18. juni. Per Bjarvin oplyste endvidere, at der ikke er noget nyt fra Nymosehave. 
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Ole Scharff-Haarbye orienterede om besøg på Kløckershave. Stedet har modtaget vandkunst i gave. 

Kunsten er nu blevet placeret. Livstestamente skal drøftes med Kløckershaves beboere. Til dette 

svarede Connie Engelund Erichsen, at det er et emne der er meget vanskeligt at diskutere. Ole 

Scharff-Haarbye orienterede om afholdt gudstjeneste på Jægersborghave. Det er præsten fra 

Jægersborg Kirke der at forestået gudstjenesten.  

Orienterede endvidere om deltagelse i kommunens forårsture, hvor han klagede over at guiden på 

kanalrundfarten ikke var til at forstå. Forvaltningen noterede sig klagen.  

Ole Scharff-Haarbye oplyste endvidere, at HT-busserne har svært ved at komme tæt til kantstenen 

ved busstoppestederne, hvilket er uhensigtsmæssigt for gangbesværede passagerer. Connie 

Engelund Erichsen svarede, at det må være en opgave for Tilgængelighedsforum.        

Ole Scharff-Haarbye rykkede for afklaring vedrørende et temamøde med politiet om tricktyveri.  

Søren Bønløkke lovede at give en tilbagemelding, når han har drøftet ønsket med politiet. 

      

 

7. Eventuelt. 

Intet. 

 

 

8. Næste møde. 

Onsdag den 20. august 2014. 

 


