
Seniorrådet i Gentofte Kommune 

 

Referat fra Seniorrådets møde den 14. november 2012. 

Til stede: Frederik Teisen, Per Bjarvin, Sonja Minor Hansen, Susi Alsfelt Riise-Knudsen, Connie 

Engelund Erichsen, Jette Sørensen og Steen Borup-Nielsen. Afbud fra Lene Bay og Alf Wennevold. 

Fra Social & Sundhed: Søren Bønløkke, Helge Hansen, Susanne Khalil (referent). 

Fra Kommunalbestyrelsen: Hans Toft, Kirsten Kierkegaard, Marianne Zangenberg og Louisa 

Schønnemann.  

 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde. 

Godkendt. 

 

2. Meddelelser fra formanden.  

Intet. 

 

3. Mænds Netværk v/ Connie Engelund Erichsen. 

Connie Engelund Erichsen orienterede om projektet ”Mænds Netværk”. Holmegårdsparken har søgt 

Socialstyrelsen om økonomiske midler til projektet, og har fået bevilget godt 100.000 kr. Projektet 

er et forsøgsprojekt, der har til formål, at danne netværk om interessefællesskaber blandt ældre 

mænd i Ordrup-området. Meningen er, at give ældre mænd over 65 år en håndsrækning til et aktivt 

liv i nærmiljøet, der tager udgangspunkt i ældre mænds livssituation. Der skal findes en række 

frivillige netværksagenter der besidder socialt overskud, er udadvendte og gode til at snakke med 

folk, kan lytte og forstå andres situation og behov. Netværksagentens vigtigste opgave bliver at 

formidle viden og kontakt mellem borgere og aktivitetsstedernes kontaktpersoner (grupper, klubber, 

foreninger, m.v.). Hvis denne model kan bruges, er meningen, at den skal bruges i andre områder af 

kommunen.   

Hans Toft nævnte, at rollefordelingen i projektet mellem Frivilligcentret og Holmegårdsparken skal 

præciseres.  

Kirsten Kierkegaard oplyste, at Sundhed for Seniorer med stor succes kører et kursus i madlavning 

specifikt for mænd, ”Mad for mænd”.  

    

4. Valg af person til Lindelys beboer/pårørenderåd. 

Frederik Teisen blev valgt til Lindelys beboer/pårørenderåd. Det afklares, om der fremover skal 

være ét eller to beboer/pårørenderåd på Egebjerg, i forbindelse med at Kridthusets beboere flytter 

ind på Egebjerg i 2013.  

 

5. Budget 2013-14. 
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Søren Bønløkke orienterede om vedtagelse af kommunens budget for 2013-16. Det bliver op til de 

enkelte opgaveområder, at udmønte deres andel af den samlede budgetreduktion, som følge af 

Gentofte Kommunes ekstra regning på 75 mio. kr. i forbindelse med den vedtagne 

udligningsreform. Social & Sundhed skal heraf finde 26 mio. kr. - dog kun halvdelen i 2013.   

Frederik Teisen sagde, at rådet havde interesse i at blive orienteret om hele kommunens budget og 

ikke kun hvad der vedrørte det sociale område. Fremover ønsker Seniorrådet information om 

kommunens samlede budget, i forbindelse med budgetvedtagelse m.m. Søren Bønløkke svarede, at 

det er noteret. 

 

 

6. IT/Digitalisering v/Lone Gladbo. 

Lone Gladbo orienterede om et initiativ til at sikre, hvordan alle ældre kan klare sig i fremtiden, når 

al information og post sendes digitalt til borgeren.  

Alle kendte foreninger og institutioner, der har tilbud om IT læring til ældre, har været inviteret til 

en møderække for i første omgang at orientere hinanden om de mange aktiviteter og dernæst at 

afdække om disse supplerer hinanden eller dublerer. Tilbuddene supplerer fint hinanden lige fra 

længerevarende kurser i FOF til introduktion i Netcaféen på Hovedbiblioteket. Der er udarbejdet en 

folder, som giver et overblik over hvem og hvor man kan få hjælp til at lære IT, og tilbuddene er 

blevet markedsført på ”Senior surf dagen” og til ”Ældredagene”. 

”Senior surf dagen”  der blev afviklet i september måned med Åbent Hus på alle biblioteker, 

foreninger m.fl. Lisbet Dahl holdt foredrag om emnet. Dagen var en stor succes og 230 ældre fik 

den dag oprettet NEM-ID.     

Frederik Teisen sagde, at der må fastlægges minimumskrav til hvad man skal kunne på en pc, for at 

man kan klare sig selv. Jette Sørensen foreslog, at man kunne sende nogle gode historier til 

Villabyerne, så der kan komme positiv fokus på emnet og motivere dem der har svært ved at 

komme i gang.  

Per Bjarvin sagde, at digitaliseringen er kommet for at blive, og nu er det med at finde ud af 

hvordan man får motiveret folk til at få en positiv holdning til IT. Louisa Schønnemann tilføjede, at 

der er mange gode ting og fordele ved IT. For eksempel kan man SKYPE med sine børn og 

børnebørn hvis de f.eks. bor langt væk. Susi Alsfelt Riise-Knudsen oplyste, at der findes en 

computer der hedder ”Du kan” som er nem at håndtere for begyndere.   

Kirsten Kierkegaard påpegede, at det er et emne der har alles bevågenhed, idet man skønner at 

mellem 400.000- 500.000 ældre på landsplan ikke har noget kendskab til en computer. Det er 

alvorligt og der skal gøres noget effektivt for, at de mange ældre ikke tabes på gulvet, når den nye 

digitale ordning træder i kraft fra 2015.  

 

 

7. Eventuelle rapporteringer.  

Sonja Minor Hansen orienterede om deltagelse i Regionsældrerådsmøde i Vejle. Sonja Minor 

Hansen oplyste, at hun fremover ikke mere deltager i møderne, da der ikke sker nogen forandringer.  
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Connie Engelund Erichsen orienterede om møde i Kostrådet. Hun oplyste, at KRAM er opkøbt af 

Det Danske Madhus. Der foregår en god dialog hvor der arbejdes på at få flere grøntsager tilføjet 

retterne. Den Private Kok er ved at bygge et kæmpe storkøkken.  

 

8. Orientering fra socialudvalget – herunder nyt fra Regionen. 

Søren Bønløkke orienterede om en sag der har været omtalt i pressen, som drejer sig om at 

Patientombuddet har udtalt kritik af 3 konkrete medarbejderes håndtering af en indlagt borgers 

medicin på Tranehaven. Borgeren afgik ved døden i forlængelse af opholdet på Tranehaven. 

Endvidere har patientforsikringen tilkendt erstatning til borgerens efterladte. Seniorrådet tog 

orienteringen til efterretning. Der udtaltes forbavselse over erstatningens (kompensationens) 

størrelse. 

   

 

9. Mødeplan 2013 til godkendelse. 

Punktet blev udsat til mødet i december. 

 

10. Næste møde  

Onsdag den 12. december 2012 i udvalgsværelse 2. Efter mødet er der julefrokost. 

 

11. Eventuelt. 

Intet. 

 


