
 

Seniorrådet i Gentofte Kommune 

 

Referat fra Seniorrådets møde den 9. maj 2018 

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

Borch, Mona Gøthler, Preben Bildtoft, Else Ørsted og Per Bjarvin. 

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

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

Frimodt-Møller.    

 

1.Fotografering af Seniorrådet.  

Seniorrådet blev fotograferet.   

 

2. Omvisning på Holmegårdsparken 

Forstander Linn Hovind og økonomidirektør Kristian Pallesen forestod omvisningen på 

Holmegårdsparken. 

 

 

3. Godkendelse af referat. 

Referat godkendt. 

 

4. Meddelelser fra formanden. 

Alf Wennevold orienterede om takkekort fra borgmester Hans Toft i forbindelse med hans 25 års 

jubilæum. Oplyste endvidere at GLN(avisen Gentofte Lige Nu) havde udarbejdet en artikel til 

avisen der bringes i næste udgave.   

 

5. Seniorrådets satsningsområder. 

Inger Hee oplyste, at kostgruppen arbejder videre med udarbejdelse af notat. 

  

 

6. Danske Ældreråd/Regionsældreråd/Nordøst-gruppen. 

Ole Scharff-Haarbye orienterede om deltagelse i Danske Ældreråds konference på Nyborg Strand. 

Der var en række ændringsforslag på dagsordenen, som dog alle blev nedstemt.  

Kontingentet for kommunernes seniorråd, vil næste år være uændret. Danske Ældreråd oplyste, at 

valgdeltagelsen ved seneste seniorrådsvalg på landsplan var meget lav.  

  

Oplyste endvidere at Det Danske Madhus var tilstede i Nyborg. Ole Scharff-Haarbye havde 

orienteret Det Danske Madhus om, at seniorrådet har nedsat en arbejdsgruppe der kigger på mad til 

hjemmeboende.     

Ældreminister Thyra Frank holdt et indlæg omkring 2 lovforslag som hun har fremsat i Folketinget, 

det ene forslag omhandler uafhængigt tilsyn på plejehjem og det andet forslag omhandler en portal 

hvor man skal kunne se priser m.v. for samtlige plejehjem i DK. 

Preben Bildtoft orienterede om deltagelse i Danske Ældreråds konference. Deltog bl.a. i et 

inspirerende foredrag om ”kommunens opgaver og økonomi og samarbejde med ældrerådet”, holdt 

af borgmester i Roskilde, Joy Mogensen.  
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Else Ørsted orienterede ligeledes om deltagelse i Danske Ældreråds konference. Deltog i et foredrag 

holdt af en pårørendekonsulent ”Som pårørende skal man passe på sig selv mens man passer på 

andre”. Nævnte at det kunne være givtigt med en pårørendekonsulent i Gentofte Kommune, hvortil 

Susanne Andersen oplyste, at det allerede er en del af de opgaver, der ligger hos nogle af 

kommunens konsulenter. Susanne Borch spurte, hvad konsulentens rolle gik ud på, hvortil Else 

Ørsted svarede, at konsulenten afholdt  samtaler med pårørende. Else Ørsted nævnte, at der var 

mange store kapaciteter på seminarerne i Nyborg, som ville kunne bruges til en temadag i Gentofte. 

Susi Alsfelt Riise-Knudsen tilføjede, at det ville være godt med et foredrag om ernæring, da mange 

ældre ikke spiser nok, og derfor er underernærede.   

 

 

7. Bordet rundt. 

Per Bjarvin orienterede om deltagelse i møde i Tilgængelighedsforum. Der er kommet nye folk – 

bl.a. Jacob Monies der er ny formand for handicaprådet. Der sidder 2 repræsentanter fra 

handicaprådet og 2 fra seniorrådet i Tilgængelighedsforum samt en række dygtige embedsmænd. 

Der skal igangsættes et projekt – Seniortrafikcafé. Lignende projekt har man haft i Skodsborg hvor 

det har været en succes. Der arbejdes pt. på at udarbejde et program og seniorrådet skal være med til 

at udvikle projektet og skal sidde med i udvalget og komme med input til programmet. Per Bjarvin 

har bedt om en tidsplan og facts. Senere skal der udpeges nogle personer fra rådet til 

projektgruppen.     

  

Ole Scharff-Haarbye spurgte hvad ”dialogmøde – den gode hverdag” handler om, hvortil Lone 

Jørgensen svarede, at det tidligere hed kontrol/tilsyn, men i dag kalder man det en samtale om 

hvordan det går det enkelte sted, herunder om der eventuelt er noget der skal tages hånd om. 

 

Ole Scharff-Haarby oplyste, at der er arrangeret kørsel i kommunens handicapbusser, så beboere 

kan komme til fodboldkamp på Gentofte Sportspark.    

Oplyste endvidere, at Kløckershave afholder Thaiaften for beboere og pårørende. 

Susanne Andersen informerede om at nogle af sundhedsaftalerne (4-årig) udløber ultimo 2018 og 

der skal nu kigges på hvad det er man gerne vil have med i den næste aftale. I den forbindelse skal 

rådet udpege en repræsentant. Det blev aftalt, at Alf Wennevold deltager. 

Der skal udarbejdes en ny værdighedspolitik (4-årig) der også skal indeholde et element der 

omhandler de pårørende. Værdighedspolitikken skal udarbejdes i år og både nogle af 

pårørenderådene og seniorrådet vil blive inddraget. Der vil blive afsat 1 time af seniorrådets møde i 

juni til dette punkt og Tine Faurbye fra forvaltningen vil komme og sørge for processen. Det blev 

aftalt at invitere repræsentanter fra det første opgaveudvalg (en pårørende repræsentant og et 

tidligere medlem af seniorrådet).    

 

Inger Hee oplyste, at kostgruppen mødes primo uge 20, med henblik på at udarbejde notat om mad.  

 

Mona Gøthler orienterede om deltagelse i beboer/pårørenderådsmøde. Adelaide kører pt. et projekt 

om urinvejsinfektioner. 

Oplyste, at hoftebeskyttelse ikke er et hjælpemiddel, men skal finansieres af egne midler.  

 

Alf Wennevold orienterede om deltagelse i beboer/pårørenderådsmøde på Holmegårdsparken. 

Den ene af de 2 læger der er tilknyttet stedet, mødte op og gav en orientering.  

Klippekortordningen er populær, men der bruges mange ressourcer på at dokumentere!  
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Susi Alsfelt Riise-Knudsen spurgte, om beboer/pårørenderåd er lovbestemt. Susanne Andersen 

svarede, at det er det ikke. Den enkelte kommune fastsætter selv, om man skal have 

beboer/pårørenderåd på plejehjemmene.  

Susi Alsfelt Riise-Knudsen oplyste, at Salem afholder Thaifest for beboere og pårørende. 

 

 

8. Næste møde – 6. juni. Mødet holdes på rådhuset, udv. 1. 

 

9. Eventuelt.  

Intet. 

 


