Seniorrådet i Gentofte Kommune
Referat fra Seniorrådets møde den 19. november 2014.
Til stede: Connie Engelund Erichsen, Alf Wennevold, Sonja Minor Hansen, Ole Scharff-Haarbye,
Susi Alsfelt Riise-Knudsen, Susanne Borch, Mona Gøthler, Per Bjarvin og Mogens Nielsen.
Fra Social & Sundhed: Thomas Bille, Susanne Khalil (referent).
Fra Kommunalbestyrelsen: Bente Frimodt-Møller, Anne Hjort og Poul V. Jensen.
1. Godkendelse af referat.
Godkendt.
2. Meddelelser fra formanden.
Connie Engelund Erichsen orienterede om at rådet har besluttet at, ud over socialdirektørens
deltagelse, vil deltagelse fra øvrige embedsmænd fremover ske når forvaltningen har relevante
punkter på dagsordenen. Dette aftales i øvrigt på formødernes med deltagelse af formand,
næstformand, sekretær og socialdirektør. Eventuelle punkter bedes mailet til formanden og være i
hænde senest 2 dage før formødet (1 uge før det ordinære møde).
3. Danske Ældreråd.
Connie Engelund Erichsen orienterede om Danske Ældreråds udsendte notat om aktuelle
ældrepolitiske temaer. Danske Ældreråd har udarbejdet notatet som er en sammenskrivning af de
punkter der er indkommet fra kommunernes seniorråd. Der er fokus på følgende 11 områder: Det
kommunale selvstyre, rehabilitering, ældrepuljen, frivillige, udlicitering, velfærdsteknologi,
digitalisering, aldersrelaterede ydelser, brugerbetaling, klagesagsbehandling og visiteret mad til
ældre. Enighed om at punkterne har været drøftet i rådet og man kan tilslutte sig notatet.
Connie Engelund Erichsen oplyste at der er valg til Danske Ældreråds bestyrelse januar 2015.
Connie opfordrede medlemmerne til at overveje opstilling til rådets bestyrelse. Punktet drøftes igen
på januarmødet.
Connie Engelund Erichsen orienterede om seniorrådets budget. Der er penge til at betale kontigentet
for 2015. Susanne Khalil sørger for betaling.
Connie Engelund Erichsen foreslog, at alle deltog i Danske Ældreråds repræsentantskabsmøde den
20.- 21. april 2015. Dette vil beløbe sig til ca. 30.000 kr. hvis alle deltager. Drøftes igen på
decembermødet, idet der er frist for tilmelding den 15. december. Enighed om at der betales så
mange deltagergebyrer som det er muligt ud fra restbudget. Pr. 1/1-2015 (nyt budgetår) betales for
resten af de medlemmer der ønsker at deltage.
4. Nyligt afholdte temaeftermiddag.
Connie Engelund Erichsen orienterede om afvikling af temadagen om tricktyveri der var en stor
succes. Der var 95 deltagere til arrangementet. Enighed om at der skal afholdes nye
temaarrangementer i 2015. Emner til nye arrangementer kunne være testamenter, plejetestamenter,
eller fremtidsfuldmagter. Enighed om at fremtidige arrangementer stadig være gratis. Per Bjarvin,
Susi Alsfelt Riise-Knudsen, Alf Wennevold og Susanne Borch udarbejder forslag til nye
temaarrangementer.

Alf Wennevold foreslog at der sker en opfølgning omkring tricktyveri som distribueres i f.eks.
Villabyerne er GLN. Det blev aftalt, at Alf Wennevold udarbejder et udkast til decembermødet.
5. Besøg fra Det Danske Madhus.
Dorte fra det Danske Madhus gav en kort introduktion til madhusets produkter, m.v. Brugeren kan
vælge mellem 14 menuer hver uge. Man kan vælge at få maden leveret kold, så man selv kan varme
maden når man har lyst til at spise, eller man kan få maden leveret varm så den er klar til at spise
ved levering.
Det Danske Madhus har 6 madhuse rundt omkring i landet, der samlet leverer mad til ca. 16.000
brugere hver dag. En ny ret testes inden den kommer på menuen. Alt laves fra bunden.
Diverse brochure blev uddelt samt et udvalg af hovedretter og desserter blev uddelt, så rådet m.fl.
kunne få lejlighed til at prøvespise maden hjemme.
Ole Scharff-Haarbye påpegede, at Det Danske Madhus havde fået 2 sure Smileys. Dorte svarede, at
det desværre var korrekt og havde handlet om manglende rengøring, men at problemet blev løst og
stedet igen har en Elite-Smiley.

6. Input fra rådets medlemmer.
Susanne Borch orienterede om anmeldt besøg på Egebjerg. Det går fremad på Egebjerg. Der er
grupper som har fundet sammen og hygger sig. På beboer/pårørenderådsmødet blev bla. drøftet
Digital Post. Beboere er blevet fritaget for at modtage digital post. Connie Engelund Erichsen
oplyste i den forbindelse at kommunen har håndteret denne opgave fint, idet man blot har skullet
indsende en liste over de beboere der skulle fritages for at modtage Digital Post, så har kommunen
taget sig af resten.
Alf Wennevold oplyste, at han har modtaget en klage fra en borger, der klager over støj fra unge
mennesker ved skole og på vejene omkring skolen. Det blev aftalt, at Alf Wennevold svare tilbage,
at rådet desværre ikke kan hjælpe.
Susi Alsfelt Riise-Knudsen orienterede om deltagelse i møde i tilgængelighedsforum hvor
udvidelsen af Skovhoved Havn blev drøftet i forhold til adgangsforhold for gangbesværede m.fl.
Oplyste endvidere at der er ansat en kommunal tilgængelighedsmedarbejder i Park og Vej der skal
arbejde systematisk på at forbedre adgangsforholdene i kommunen.
Sonja Minor Hansen omdelte folder fra Ældre Sagen om bisidder.
Mona Gøthler orienterede om beboer der er flyttet ind på Adelaide, men ønsker at fortsætte på
dagcenter. Thomas Bille oplyste, at beboeren skal ansøge om dette.
Mona Gøthler orienterede om deltagelse i beboer/pårørenderådsmøde. Her har beboerne et ønske
om mere grønt i maden. Oplyste endvidere, at stedet er hårdt presset, da der ikke er vikardækning,
for de medarbejdere der er på kursus. Mona Gøthler orienterede om deltagelse i arrangementet 50 +.
Fint arrangement- blot skulle arrangementet have varet lidt længere.
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Povl V. Jensen tilsluttede sig Mona Gøthlers ros til arrangementet 50+. Povl v. Jensen orienterede
om besøg i Tokyo hvor tilgængelighed for blinde, svagtsynet og gangbesværede er langt bedre end i
Danmark.
Bente Frimodt-Møller orienterede om arrangementet 50+ der på baggrund af en
spørgeskemaundersøgelse udarbejdet af Institut for Fremtidsforskning har kigget på hvad borgere
over 50 år ligger vægt på i fremtiden. Til arrangementet 50 + blev der ud fra en række
indsatsområder opsat en række ønsker for fremtiden. Bente Frimodt-Møller gav en kort orientering
om hvad der ud fra hendes egen sammenskrivning af de 5 indsatsområder fremadrettet kan arbejdes
videre med, herunder Kollektiv organisering, Motion/Sundhed, Nye frivillige, Vidensdeling på
nettet og Historiefortælling. Der er en samlet rapport under udarbejdelse som vil blive drøftet i
socialudvalget og seniorrådet for det videre arbejde. Det vil dog tage noget tid før rapporten er klar,
da der forelægger ganske meget materiale.
Anne Hjort orienterede om afholdt markedsdag for unge handicappede.
Per Bjarvin orienterede om deltagelse i beboer/pårørenderådsmøde på Nymosehave. Her går det
fint. Pia Ramsgaard er ny forstander på stedet. På Brogårdshøj går det også fint. Stedet har dog
stadig ikke noget beboer/pårørenderåd, da der ofte er udskiftning af beboere.
Ole Scharff-Haarbye orienterede om deltagelse møde i IT-udvalget. Der er pt. 10 personer der er
tilknyttet ordningen om IT-hjælp i hjemmet. Orienterede endvidere om Hans Rasmussens (formand
for handicaprådet) introduktion til NEMID for blinde.
Ole Scharff-Haarbye orienterede om anmeldt besøg på Jægersborghave. Alt var fint. Forstander
Mette Kruse gør det godt. Hun har som noget nyt arrangeret filmforevisning i store sal.
Orienterede endvidere om deltagelse i møde på Kløckershave, der har et ønske om at få altaner.
Kløckershaves kunst er flyttet til Jægersborghave, hvilket betyder at væggene er tomme. Det har
været på tale at låne noget kunst, men forsikringerne er for dyre. Povl V. Jensen foreslog at benytte
sig af donationer.
Ole Scharff-Haarbye orienterede om deltagelse i arrangementet 50+. Kunne godt have tænkt sig at
arrangementet havde budt på mere information om de indkomne undersøgelser.
Thomas Bille oplyste, at Ole Scharff-Haabye har ønsket at få et overblik over hvordan gruppen af
ældre borgere fordeler sig i Gentofte, herunder antal borgere på plejehjem, i egen bolig, antal af
erhvervsaktive o.s.v. Thomas Bille oplyste, at disse informationer ikke forefindes, men kan
udarbejdes. Seniorrådet udbad sig denne oversigt.

7. Næste møde.
Onsdag den 10. december. P.g.a. julefrokost afholdes et kort møde. Frokosten starter kl. 15.30.
8. Eventuelt.
Intet
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