
 

Seniorrådet i Gentofte Kommune 

 

Referat fra Seniorrådets møde den 12. september 2018 

Til stede: Alf Wennevold, Inger Hee, Susi Alsfelt Riise-Knudsen, Ole Scharff-Haarbye, Mona 

Gøthler, Per Bjarvin og Preben Bildtoft. Afbud fra Else Ørsted og Susanne Borch. 

Fra Social & Sundhed: Helene B. Rasmussen, Susanne Andersen, Lone Jørgensen, Susanne Khalil 

(referent).   

Fra Kommunalbestyrelsen: Louisa Schønnemann Bøttkjær. Afbud fra Anne Hjorth og Bente 

Frimodt-Møller.    

 

1.Omvisning ved forstander Jane Buus Lassen. 

Jane Buus Lassen forestod omvisningen på Dagcentret Tværbommen. 

 

 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde. 

Godkendt. 

 

3. Meddelelser fra formanden. 

Alf Wennevold og Susi Alsfelt Riise-Knudsen orienterede om deres deltagelse i dialogmøde om 

”værdighed i ældreplejen” med ældreminister Thyra Frank som gav en interessant orientering om 

hendes eget livsforløb.  

 

4. Budgetorientering. 

Finn Østergaard Jørgensen fra Økonomi, gav en kort orientering om Gentofte Kommunes 

budgetforslag for 2019-2022 der 1. behandles den 12. september. Det endelige budget vedtages af 

Kommunalbestyrelsen den 8. oktober. Omdelt materiale udsendes med næste dagsorden. 

    

 

5. Seniorrådets satsningsområder. 

Inger Hee orienterede om besøg hos virksomheden Intervare der leverer dagligvarer til borgere der 

er visiteret til indkøb. Ole Scharff-Haarbye og Preben Bildtoft deltog også i besøget. Intervare 

holder til i en moderne bygning med meget plads, hvilket også er nødvendigt idet datterselskabet 

Nemlig.com også holder til her. Alt er computerstyret og varerne plukkes fra hylderne af en robot. 

En medarbejder skal bekræfte hvilken reol varen skal tages fra, for at sikre at ordren bliver korrekt. 

Alt fungere systematisk og hurtigt. Intervare har mere end 11.000 varer i sit sortiment. Det er også 

muligt at bestille specialvarer hos Intervare. Pt. er 41 kommuner tilmeldt leverandøren, heriblandt 

Gentofte Kommune. Preben Bildtoft tilføjede, at han før besøget var lidt skeptisk omkring firmaet, 

da han havde hørt at ikke alle medarbejdere blev behandlet ordentligt, men det virkede til, at alt 

fungerede fint. 

Susanne Andersen oplyste, at leverance af varer skal foregå på en sikker og professionel måde 

hvilket det også gør. De medarbejdere der leverer varerne er meget hjælpsomme. Pt. er 800 

personer i Gentofte Kommune tilsluttet ordningen. 
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Inger Hee oplyste, at Kostgruppen har sendt et notat om kost til Kommunikationsafdelingen. Inger 

Hee vil blive interviewet omkring notatet som vil blive bragt i næste nummer af Gentofte Lige Nu, 

der udkommer i oktober måned.    

 

Alf Wennevold orienterede om møde med Park & Vejchef Henning Uldahl, civilingeniør Lisbeth 

Fribo Gøttsche og Peter Normark Kirch fra Park & Vej. I mødet deltog endvidere Per Bjarvin, Ole 

Scharff-Haarbye, Inger Hee og Preben Bildtoft (hele trafikgruppen).  

Seniorrådets ønsker blev gennemgået og fremadrettet har rådet fået en kontaktperson hvis der skulle 

opstå problemer der omhandler busserne i kommunen. Lisbeth Gøttsche vil igangsætte en trafikcafe 

og seniorrådet vil blive indkaldt til et møde, med henblik på at få nedsat en arbejdsgruppe. Det blev 

endvidere oplyst, at Park & Vej, arbejder ud fra den nuværende trafiksikkerhedsplan.  

Inger Hee foreslog, at hvis nogle af rådets medlemmer får borgerhenvendelser omkring trafik, så 

sendes disse henvendelser videre til Preben Bildtoft, der er tovholder for seniorrådets trafikgruppe.   

Preben Bildtoft tilføjede, at en kommende trafikcafe kan være medvirkende til at udbrede viden og 

information om trafikale problemer i kommunen.     

 

Alf Wennevold oplyste, at seniorrådets tredje satsningsområde (værdighed/overgang til seniorliv) 

påbegyndes efter nytår.  

 

 

6. Danske Ældreråd/Regionsældreråd/Nordøstgruppen. 

Danske Ældreråd afholder temadag om ”Demens, pårørende og en værdig død”, den 24. september. 

Susi Alsfelt Riise-Knudsen og Ole Scharff-Haarbye deltager. 

 

Alf Wennevold oplyste, at Danske Ældreråd afholder møde om ”Livskvalitet i ældreplejen” i 

Roskilde den 6. november. Ole Scharff-Haarbye og Inger Hee deltager.  

 

Alf Wennevold orienterede om eventuel deltagelse i et af Sundhedsstyrelsen indkaldt møde, i 

anledning af åbningen af ”Videnscenter” for ældre. Mødet finder sted den 29. november i 

Middelfart.    

 

 

 

7. Rådhusdage. 

Mona Gøthler oplyste, at hun er i gang med at udarbejde vagtplan til Rådhusdage. Mangler 

tilbagemelding fra et par stykker. Vagtplanen udsendes til rådets medlemmer, så snart den er klar.     

 

 

8. Temadagen onsdag den 26. september. 

Flyers vedrørende temadagen den 26. september blev fordelt mellem rådsmedlemmerne, der sørger 

for at videredistribuere til biblioteker, apoteker m.fl. Der tages kontakt til Villabyerne i håbet om at 

de vil bringe en lille notits om temadagen. 

 

 

 

9. Bordet rundt. 

Inger Hee spurgte, hvordan det går med udarbejdelse af plejehjemsportal i Gentofte kommune, 

hvortil Susanne Andersen svarede, at der arbejdes på sagen. 
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Preben Bildtoft orienterede om deltagelse i beboer/pårørenderådsmøde på Søndersøhave. Her blev 

seniorrådets satsningsområder præsenteret, og disse blev positivt modtaget. 

 

Preben Bildtoft orienterede endvidere om deltagelse i beboer/pårørenderådsmøde på Brogårdshøj. 

Stedet er i dialog med kommunen omkring økonomien i forbindelse med en række udbedringer.  

 

Lone Jørgensen oplyste, at der er udbud i gang på praktisk og personlig hjælp. 

 

Per Bjarvin orienterede om deltagelse i beboer/pårørenderådsmøde på Nymosehave. Der skal 

opføres 2 nye bygninger til erstatning for 24 ældreboliger på Vangedevej, tæt på Nymosehave. De 

pårørende på Nymosehave er aktive og positive omkring situationen. 

 

Ole Scharff-Haarbye orienterede om deltagelse i dialogmøde på Jægersborghave. Det var meget 

positivt. 

Også Kløckershave har haft dialogmøde med forvaltningen hvilket også var meget positivt. 

Ole Scharff-Haarbye oplyste, at busture med beboerne er meget populære og man må ofte sige nej 

til nogle.  

Ole Scharff-Haarbye refererede fra sag i TV om dødsbrand på plejehjem og spurgte i den 

forbindelse, om alt er ok på plejehjemmene i Gentofte, hvilket der blev svaret ja til.  

 

Mona Gøthler oplyste, at der afholdes beboer/pårørenderådsmøde den 13. september på Lindely 

hvor emnet er værdighed. 

 

Susi Alsfelt Riise-Knudsen oplyste, at der ikke sker så meget på Salem, idet en del af beboerne er 

på ferie på Marienlyst i Helsingør. 

 

  

10. Næste møde – 24. oktober – mødet holdes på rådhuset, udv. 1.  

 

 

11. Eventuelt. 

Per Bjarvin oplyste, at han havde hørt at rådhuset fra 1. november indfører nye adgangsregler for 

borgere og samarbejdspartnere der skal til møde eller andet på rådhuset. Fremover skal man 

henvende sig i Kommuneservice eller Jobcentret og melde sin ankomst. Man vil blive hentet af den 

person man har møde med. Spurgte om dette kunne være rigtigt? Helene B. Rasmussen lovede, at 

forvaltningen undersøger dette nærmere og giver en tilbagemelding på næste møde. 

 

 

 

   


