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Seniorrådet i Gentofte Kommune 

 

Referat fra Seniorrådets møde den 13. marts 2013. 

Til stede: Frederik Teisen, Per Bjarvin, Sonja Minor Hansen, Susi Alsfelt Riise-Knudsen, Lene 
Bay, Alf Wennevold, Jette Sørensen og Connie Engelund Erichsen. Afbud fra Steen Borup-Nielsen. 

Fra Social & Sundhed: Søren Bønløkke, Karl Bøtker (referent). 

Fra Kommunalbestyrelsen: Hans Toft og Marie Louise Andreassen. Afbud fra Kirsten 
Kierkegaard og Marianne Zangenberg. 

 

Frederik Teisen bød indledningsvis Marie Louise Andreassen, der er indtrådt efter Louisa 

Schønnemann Bøttkjær, velkommen i Seniorrådet. 

  

1. Endelig godkendelse af referat fra sidste møde.  

Referatet blev godkendt. 

 

2. Meddelelser fra formanden. 

Intet. 

 

3. Affaldsordning v/repræsentant fra Teknik & Miljø. Park & vejchef Niels Chr. Koefoed 

Niels Christian Koefoed orienterede om, at der skal etableres en ny affaldsordning. Baggrunden er 

dels, at den nuværende ordning udløber i april, og derfor skal i nyt udbud, dels at der på nationalt 

niveau stilles krav om indsamling af genanvendeligt affald. Endelig er de nuværende sække på 150 l 

større end i andre kommuner, og Arbejdstilsynet vil formentlig på sigt kunne stille krav om sække 

med mindre volumen.  

 

For så vidt angår villaer og parcelhuse vil den ny affaldsordning indebære, at den nuværende 

affaldssæk erstattes af 3 plastbeholdere: 1) beholder på 140 l til restaffald, 2) en beholder på 240 l 

med to rum til flasker, glas og papir, og 3) en rød plastbeholder til farligt affald, eksempelvis 

malingrester og elektronik. Implementeringen starter i den sydlige del af kommunen primo april 

2013 for enfamilieboliger. Et pilotforsøg har vist stor tilfredshed med ordningen.  

 

Den nye affaldsordning vil blive etableret efter en udrulningsplan. Der vil blive udsendt information 

til alle husstande inden ordningen gennemføres. Park & Vej har endvidere foretaget en vurdering af 

adgangsforholdene til alle ejendomme. I de tilfælde, hvor adgangsforholdene er vanskelige, tilbydes 

husejerne flere valgmuligheder, herunder mulighed for at beholde den gældende affaldsordning.   

 

Der blev spurgt, om man godt kunne have beholderne stående inde ved huset. Niels Christian 

Koefoed svarede bekræftende herpå, forudsat at der ikke er en stigning på mere end 10 %, at 

underlaget er fast og lågen er mere end 80 cm bred.  

 

På spørgsmål fra Seniorrådet blev det oplyst at man kan fravælge ordningen for flasker og papir, 

ligesom man kan tilmelde sig igen. Man skal dog betale for ordningen, uanset om man har frameldt 

den. Man kan få udleveret to 120 l beholdere til papir og glas i stedet for én 240 l beholder, uden 
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merudgifter. Der arbejdes på en ordning hvor man kan nøjes med at få tømt beholdere hver anden 

uge, men en sådan ordning medfører dog ikke reduktion i udgiften til ordningen.     

  

De nuværende opstillede genbrugscontainere til aviser, flasker og batterier m.v. vil indtil videre 

blive stående, men på sigt vil en del formentlig forsvinde på grund af manglende benyttelse.   

 

På spørgsmål fra Alf Wennevold oplyste Niels Christian Koefoed, at boligejerne principielt skal 

rydde for sne, så renovationsarbejderne kan komme til containerne. Nogle renovationsarbejdere 

vælger dog at tømme containere selvom der ikke er ryddet.  

 

Der blev endelig spurgt til, hvilken ordning der etableres for beboere i etageejendomme. Det kan 

efterfølgende oplyses, at der implementeres ny affaldsordning for etageejendomme - der er 

defineret ved at have minimum 7 boligenheder - medio maj 2013. De etageejendomme, der selv 

aktivt har henvendt sig, får først besøg af en affaldskonsulent, med henblik på at vurdere, hvilke 

størrelser og antallet af genbrugsbeholdere, der ønskes opstillet. Etageejendomme tilbydes 

beholdere til papir, glas og pap samt et miljøskab til farligt affald. Samtidig vurderes muligheden 

for at levere et fælles miljøskab til ejendommen. Dette kræver dog, at etageejendommen har 

mulighed for at udpege en person med ansvar for administration af miljøskabet. Efterfølgende vil 

Affald og Genbrug sende breve ud til ejendomme, der ikke selv har henvendt sig, med samme 

tilbud som ovenstående. 

 

Frederik Teisen takkede afslutningsvis Niels Christian Koefoed for deltagelsen på mødet.  

 

4. Udkast til ændring af vedtægter og valgprocedure for Seniorrådet. Bilag vedlagt.  

Karl Bøtker gennemgik udkast til revideret vedtægt og valgprocedure. Udkastene blev godkendt 

med en enkelt ændring til valgproceduren.   

 

Det besluttedes at Seniorrådet orienteres om forberedelsen af valget på kommende møder.  

 

Per Bjarvin henviste til forslaget til tidsplan for valget, der blev forelagt rådet på det forrige møde, 

hvor det fremgår, at valgkandidaterne får mulighed for at præsentere sig selv i Seniorrådets stand 

under Ældredage i oktober 2013. Han spurgte hvordan dette kan tilrettelægges praktisk under 

hensyn til pladsproblemer m.v. Det besluttedes, at valgbestyrelsen vil behandle spørgsmålet.  

 

5. Eventuelle rapporteringer. 

Sonja Minor Hansen orienterede om at Regionsældrerådet på et kommende møde skal drøfte 

sundhedsplan.   

 

Alf Wennevold orienterede om, at han og flere andre medlemmer havde deltaget i rejsegilde på 

Holmegårdsparken. Der var enighed om, at det havde været et godt arrangement.  

 

Frederik Teisen orienterede om at han havde deltaget i et møde på Kridthuset. Stemningen havde 

været god, selvom beboere og personale nu står over for at skulle til Gentofte Kommune. Søren 

Bønløkke orienterede om, at flytningen er blevet forsinket, da isoleringsarbejderne på Egebjerg 

ligger stille på grund af frostvejr. Flytningen fra Kridthuset, der tidligere var berammet til maj 2013, 

forventes derfor først at ske i august 2013.  
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Marie Louise Andreassen orienterede om, at Socialudvalget ved flere lejligheder har drøftet 

frivillighedsarbejdet. Hun spurgte, om Seniorrådets medlemmers oplever, at borgerne er 

interesserede i frivillighedsarbejde i forhold til ældre.  

 

Connie Engelund Erichsen oplyste, at Holmegårdsparken har en stor frivillig forening på ca. 27. De 

frivilliges deltagelse skal det indpasses i de andre aktiviteter, ligesom ansvaret for beboerne stadig 

hører under personalet. Samtidig er der behov for forventningsafstemning med de frivillige, da 

nogle frivillige selv forventer at blive serviceret.  

 

Sonja Minor Hansen oplyste, at det var hendes erfaring at det var vanskeligt at finde borgere, der 

ønsker at deltage i frivilligt arbejde på ældreområdet. Som et eksempel på et meget vellykket 

frivillighedsarbejde nævnte hun de frivillige på Ordruplund, der yder en stor indsats med deltagelse 

i gymnastik, fællessang m.v.  

 

Jette Sørensen var enig med Sonja Minor Hansen i, at det generelt er vanskeligt at finde frivillige.   

En del begrunder deres manglende ønske om at deltage med, at de har ”aftjent deres værnepligt” 

ved at passe børnebørn. Det er motiverende hvis de frivillige selv føler de får noget ud af deres 

arbejde, sådan som det f.eks. ofte er tilfældet for frivillige, der underviser i fremmedsprog.  

 

Connie Engelund Erichsen anførte, at en del ældre ikke ønsker at deltage i frivilligt arbejde, fordi de 

har haft travlt op til de gik på pension. Omvendt er mange, der udfører frivillighedsarbejde, glade 

for den sociale kontakt de opnår hermed.   

 

Alf Wennevold anførte, at nedskæringerne kan medføre, at mange får modvilje mod frivilligt 

arbejde, fordi de kan have oplevelsen af, at det bliver som erstatning for lønnet arbejde.  

 

Per Bjarvin oplyste, at han havde erfaring med at mange gerne vil være frivillige. Det er dog ikke 

alle der kan bruges, i det der bl.a. bør stilles krav om ren straffeattest.  

 

6. Orientering fra socialudvalget – herunder nyt fra Regionen. Bilag: ”Ventelistesituation”  

    vedlagt. 

Søren Bønløkke orienterede om, at Socialudvalget på det seneste møde den 28. februar 2013 

aflagde besøg på Hjælpemiddeldepotet (bag Brandstationen). Ved besøget orienterede terapeuter fra 

Hjælpemidler om sagsbehandlingen og depotets indretning, der er tilrettelagt efter lean-principper, 

hvilket har medført ressourcebesparelser.  

 

På mødet godkendte Socialudvalget forlag til Gentofte Kommunes bidrag til udvikling af det nære 

sundhedsvæsen.  

 

Socialudvalget behandlede endvidere en afrapportering om timepris på hjemmehjælp, herunder 

fastsættelse af ny pris. Baggrunden for ændringen er, at antallet af uddannede hjemmehjælpere er 

øget de seneste år, hvilket har medført en højere gennemsnitsløn og dermed øget timepris.  

 

Socialudvalget har endvidere frigivet midler til anlægsarbejder i 2013 til Jægersborghave (på 

kasernegrunden).  

 

Ventelisten går lidt i den rigtige retning, men på grund af byggeprojekterne på flere plejehjem er der 

for tiden lidt udfordringer.  
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7. Næste møde: Onsdag den 17. april 2013 kl. 10. Mødet holdes i udvalgsværelse B. 

 

 

8. Eventuelt 

Sonja Minor Hansen orienterede om, at der ved det kommende valg til Danske Ældreråd ikke 

opstillet nok kandidater til et kampvalg. Der har været arbejdet på at få ældrerådene i København og 

Frederiksberg tilbage til Nordøstgruppen, men disse råd vil gerne se tiden an.  

 

Lene Bay orienterede om at der p.t. foretages opgravning i Gentoftegade med henblik på etablering 

af fjernvarme, og roste informationen, der var udsendt til borgerne, om dette anlægsarbejde. 

 
 


