
Seniorrådet i Gentofte Kommune 

 

Referat fra Seniorrådets møde den 8. oktober 2014. 

Til stede: Alf Wennevold, Sonja Minor Hansen, Ole Scharff-Haarbye, Susi Alsfelt Riise-Knudsen, 

Susanne Borch og Mona Gøthler. Afbud fra Connie Engelund Erichsen, Per Bjarvin og Mogens 

Nielsen. 

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

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

 

1. Godkendelse af referat. 

Godkendt. 

 

2. Meddelelser fra formanden.  

Intet. 

 

3. Temadagen den 31. oktober 2014. 
Alf Wennevold orienterede om den kommende temadag den 31/10, der bliver annonceret i Gentofte 

Lige Nu. Connie Engelund Erichsen vil udsende en opgaveliste til rådets medlemmer. 

   

 

4.  Mødeplan for 2015. 

Enighed om at mødet i oktober 2015 rykkes til uge 43, dvs. til den 21. oktober. Mødeplan godkendt. 

 

 

5. Det Danske Madhus. 
Sonja Minor Hansen orienterede om det kommende besøg fra Det Danske Madhus den 19. 

november. Der vil blive serveret frikadeller med tilbehør. Poul V. Jensen spurgte, om Det Danske 

Madhus leverer mad til borgere i Gentofte Kommune, hvilket Thomas Bille svarede ja til. Ud over 

Det Danske Madhus er der endnu en leverandør der leverer mad til borgere i Gentofte, nemlig Den 

Private Kok, som vil besøge Seniorrådet i det nye år. 

Poul V. Jensen spurgte, hvor mange der får leveret mad fra Det Danske Madhus. Thomas Bille 

svarede, at han ville undersøge dette og vende tilbage med tallet på næste møde.  Anne Hjort 

oplyste, at der for ca. 1 ½ år siden blev foretaget en runde på samtlige plejehjem for at finde ud af 

hvordan maden var. Maden var god.  

Poul V. Jensen svarede at levering af mad til ældre er meget forskelligt i landet, men at det er 

vigtigt at sikre, at maden er ok. 

      

 

 

6. Baggrunden for at man ikke kan benytte dagtilbud. 

Mona Gøthler oplyste, at spørgsmålet var bragt op, fordi hun havde brug for at få selve 

lovgrundlaget for, at man ikke kan komme på dagcenter, hvis man bor på plejehjem. Thomas Bille 

lovede, at lovgrundlaget bliver sendt til Mona Gøthler. 
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Thomas Bille oplyste, at dagcentertilbud er et aktivitetstilbud for hjemmeboende, så de ikke bliver 

ensomme og inaktive. Der er afsat midler til aktiviteter på plejehjemmene, så der vil derfor være 

tale om dobbelt tilbud, hvis plejehjemsbeboere også fik tilbud om dagcenter. Mona Gøthler sagde, 

at politikerne skulle prøve at være frivillige, da det gav et indblik i hvordan de ældre havde det. 

Anne Hjort svarede, at hun udmærket er klar over hvordan verden ser ud idet hun selv er frivillig.   

   

 

7. Det gode og aktive liv 50 + 

Thomas Bille orienterede om det gode og aktive liv. Social & Sundhed har i samarbejde med Center 

for Sund Aldring og Institut for Fremtidsforskning arbejdet med at kigge på det fremtidige behov 

hos borgere der vil være over 50 år i 2025. Projektet har konkluderet, at de fleste ønsker at være 

selvhjulpen så lang tid som muligt. Den største fremmer for at man bliver ensom er, hvis man 

mister sin fysiske habitus. Projektet har et bredt sigte, bla. i behov, drømme og forventninger til 

fremtiden i 2025. Man har kigget på forskellige perspektiver og trends. Ca. 40 borgere har deltaget i 

interview og ca. 400 borgere har deltaget i en spørgeskema undersøgelse. Ud fra det indkomne 

materiale er der sat en analyse sammen. Den 28/10 vil der være en borgerworkshop i rådhushallen 

hvor man i grupper vil drøfte, hvad der er vigtigt for det gode og aktive ældre liv i 2025.  De 

indkomne forslag vil blive drøftet i socialudvalget og danne grobund for det videre arbejde.  

Susanne Borch sagde, at det private initiativ burde understøttes bl.a. ved forskellige boformer.   

 

 

 

8. Hjemmeside, udgifter til indflytning på plejehjem samt ældremobning. 

Susanne Borch stillede forslag om at Seniorrådet lavede sin egen hjemmeside.  IT-udvalget kigger 

på det. Poul V. Jensen foreslog, at Seniorrådet oprettede et link på Facebook. 

 

Susanne Borch oplyste endvidere, at udgifter til indskud og husleje var meget stor når en borger 

skulle flytte på plejehjem- ofte 100.000 kr. i indskud + en husleje på 10.000 kr. pr. måned. Thomas 

Bille oplyste, at det hører under lejeloven, men at det sikres, at der hver måned er et rådighedsbeløb 

tilbage til beboeren. Poul V. Jensen oplyste, at der bygges efter almenloven, hvilket giver en række 

begrænsninger.  

    

  

9. Input fra rådets medlemmer. 

Poul V. Jensen orienterede om kommunens budget der nu skal vedtages. 

Mona Gøthler følte sig noget ilde berørt under en diskussion på det sidste møde i Seniorrådet. Hun 

henstillede til en god adfærd og tone. 

 

Susi Alsfelt Riise-Knudsen orienterede om nogle gode ældredage. Ønskede dog bedre orientering 

og skiltning af indgang for handicappede.  På Salem er der ansat en musikterapeut til glæde for 

beboerne og så har stedet haft besøg af en hest! 

 

Susi Alsfelt Riise-Knudsen oplyste, at busstoppestedet på Tuborgvej ved Birkehøj er nedlagt og 

dette giver store problemer for de ældre. Thomas Bille lovede at spørge Teknik & Miljø om der kan 

gøres noget ved problemet. 

 

Anne Hjort orienterede om besøg på Søndersøhave hvor Velfærdsteknologi kunne ses i praksis. Der 

er installeret tablet hos beboerne som giver dem mulighed for selv at styre lys, gardiner m.v. 
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Susanne Borch orienterede om deltagelse i beboer/pårørenderådsmøde på Egebjerg. Der er ikke den 

store tilslutning til rådet, hvilket kan skyldes at Kridthuset har været kørt anderledes før og man skal 

vænne sig til det nye sted. Udbedringer på boligerne er gennemført.  

 

Ole Scharff-Haarbye orienterede om afvikling af Gentofte Natten hvor Jægersborghave havde 2 fine 

rundvisninger. Desværre var der ikke så mange gæster. Ole Scharff-Haarbye oplyste endvidere, at 

Jægersborghave skal afholde valg til nyt beboer/pårørenderåd. 

 

Ole Scharff-Haabye orienterede om henvendelse fra en borger der efterlyste flexordning. Thomas 

Bille oplyste, at Gentofte Kommune ikke er interesseret i ordningen, der er designet til kommuner 

med dårlig offentlig transportdækning. 

 

    

 

10. Næste møde. 

Onsdag den 19. november 2014. 

 

11. Eventuelt. 

Intet. 

 


