
Seniorrådet i Gentofte Kommune 
 
Referat fra Seniorrådets møde den 19. marts 2014. 
Til stede: Alf Wennevold, Sonja Minor Hansen, Per Bjarvin, Mogens Nielsen, Ole Scharff-
Haarbye, Mona Gøthler og Susi Alsfelt Riise-Knudsen. Afbud fra Susanne Borch og Connie 
Engelund Erichsen.   

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

Fra Kommunalbestyrelsen: Bente Frimodt-Møller, Anne Hjorth og Poul V. Jensen.   

 
1. Godkendelse af referat. 
Referat godkendt uden bemærkninger. 
 
 
2. Meddelelser fra næstformanden.  
Alf Wennevold oplyste, at kommunens avis Gentofte Lige Nu i aprilnummeret bringer en lille 
artikel om det nyvalgte Seniorråd. 
 
Alf Wennevold omdelte indbydelse fra ældrerådet i Lyngby vedr. ældrepolitik, onsdag den 26. 
marts kl. 19. Mødet afholdes i Bondebyen, Lyngby.  
 
Omdelte endvidere indbydelse til møde i Dansk Gerontologisk Selskab, vedr. ”Forståelser og 
oplevelser af fald blandt ældre”, mandag den 31. marts kl. 15-17. Mødet afholdes i Peder Lykke 
Centret, Kbh. S.   
   
 
3. Input fra rådets medlemmer. 
Ole Scharff-Haarbye orienterede om møde i arbejdsgruppen vedr. IT/Digitalisering. Der er 7 
borgere der er blevet visiteret til at modtage IT-hjælp i eget hjem. De medarbejdere der skal besøge 
borgeren skal kunne legitimere sig ved besøg. Dette arbejdes der på.     
 
Ole Scharff-Haarbye orienterede om deltagelse i beboer/pårørenderådsmøde på Egebjerg. Her blev 
der smagt på et prøvemåltid fra KRAM. Det var en god oplevelse. Maden smagte skønt. 
 
Jægersborghave er klar til indflytning. Beboerne flytter ind i de nye boliger over 3 dage. Nogle 
beboere/pårørende udtrykte utilfredshed med lejlighedernes størrelse, idet de synes de er for små. 
   
Ole Scharff-Haarbye udtrykte stor ros til personalet på Egebjerg der har et dygtigt og fantastisk 
personale. 
 
Mogens Nielsen orienterede om deltagelse i Regionsældrerådsmøde, der afholdes kvartalsvis. De 
overordnede emner der blev diskuteret på mødet var Movia og Rejsekortet. 
 
Mogens Nielsen orienterede endvidere om deltagelse i beboer/pårørenderådsmøde på 
Rygårdcentret. Der er meget rent og pænt, og der er en god omgangstone på stedet, bl.a. blev der 
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talt respektfuldt til beboere og pårørende. Mogens Nielsen oplyste, at han i nær fremtid vil aflægge 
stedet et aftenbesøg, så han kan komme i dialog med beboerne. 
Mogens Nielsen orienterede om deltagelse i møde i Tilgængelighedsforum. Der vil i nærmeste 
fremtid blive igangsat et projekt på Jægersborg Allé hvor man vil sænke fortov i niveau med vejen.  
 
Der er planer om at ændre Charlottenlund Station, så tilgængeligheden vil blive forbedret.   
Medlemmerne af Tilgængelighedsforum afventer et kort over kommunen, hvor man kan udpege de 
steder hvor tilgængeligheden er dårlige for handicappede m.fl.   
Søren Bønløkke oplyste, at der for en årrække siden blev udarbejdet en tilgængelighedsguide, der 
bla. indeholdt en oversigt over tilgængeligheden i en række tilbud, banker, hos praktiserende læger, 
o.s.v. Desværre blev guiden hurtig forældet, så tanken er, at der på sigt skal udarbejdes en 
elektronisk guide.   
    
Sonja Minor Hansen orienterede om deltagelse i møde i Regionen, hvor Bent Hansen bl.a. fortalte 
om patientinddragelse og Den elektroniske Patientjournal.  
 
Sonja Minor Hansen orienterede endvidere om deltagelse i beboer/pårørenderådsmøde på 
Ordruplund. 
 
Mona Gøthler orienterede om deltagelse i beboer/pårørenderådsmøde på Adelaide. Stedet har netop 
afholdt et vellykket musikalsk arrangement med kor og musikere.   
 
Mona Gøthler oplyste, at Sophie Harms, der har været udlånt som forstander til Lindely, skal 
tilbage til Rygårdcentret som forstander til juni, og man er i gang med at ansætte en ny leder til 
Lindely. 
 
Susi Alsfelt Riise-Knudsen orienterede om deltagelse i beboer/pårørenderådsmøde på Salem. Det 
var en god oplevelse. Der hersker en god tone på stedet. 
 
Alf Wennevold orienterede om første møde i sundhedsteamet der er ved at danne sig et overblik 
over hvilke områder inden for sundhed der arbejdes med i kommunalt regi. Søren Bønløkke oplyste, 
at rådet vil blive orienteret om dette, på det kommende møde. 
 
Alf Wennevold orienterede om en aktuel sag der omhandler en ældre patient, der i forbindelse med 
sin indlæggelse på Gentofte Hospital oplevede en række uhensigtsmæssigheder. Alf Wennevold vil 
undersøge om aktuel sag kan bringes for Samordningsudvalget.     
 
  
4. Eventuelt. 
 
Ole Scharff-Haarbye spurgte, om der er udarbejdet vedtægter for beboer/pårørenderåd, hvilket 
Søren Bønløkke svarede ja til. Standardvedtægten udsendes til rådets medlemmer med referatet. 
 
Susi Alsfelt Riise-Knudsen oplyste, at det ved et arrangement afholdt af Ældre Sagen ikke var 
muligt at komme ind ad handicapindgangen. Per Bjarvin svarede, at Ældre Sagen selv skal sørge for 
at en person åbner dørene for handicappede og dårligt gående, hvilket også plejer at blive håndteret. 
Sonja Minor Hansen tager problemet op på Ældre Sagens næste møde. 
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Sonja Minor Hansen oplyste, at der afholdes havedag på Ordruplund den 24. maj. Alle er 
velkomne!   
Ole Scharff-Haarbye sagde, at han på sidste møde havde spurgt om muligheden for at politiet 
afholdt et borgermøde om tricktyverier og om der var nyt vedrørende dette, hvortil Søren Bønløkke 
svarede, at han vil tage spørgsmålet med, når han om kort tid holder møde med politiet. 
 
Ole Scharff-Haarbye spurgte, om det var muligt at få små busser til at køre busruter i Gentofte 
Kommune, da mange busser ofte kører halvtomme rundt. Søren Bønløkke svarede, at spørgsmålet 
har været undersøgt tidligere, men det ifølge Movia ikke kan lade sig gøre.       
 
  
5. Næste møde. 
Næste møde afholdes onsdag den 9. april 2014 kl. 15-17 på Gentofte Rådhus, udv. 1. 
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