
Seniorrådet i Gentofte Kommune 

 

Referat fra Seniorrådets møde den 18. februar 2015. 

Til stede: Connie Engelund Erichsen, Alf Wennevold, Sonja Minor Hansen, Ole Scharff-Haarbye, 

Susi Alsfelt Riise-Knudsen, Per Bjarvin, Mogens Nielsen, og Mona Gøthler. Afbud fra Susanne 

Borch. 

 

Fra Social & Sundhed: Thomas Bille, Susanne Andersen, Susanne Khalil (referent).  

Fra Kommunalbestyrelsen: Anne Hjorth og Poul V. Jensen. Afbud fra Hans Toft og Bente 

Frimodt-Møller.  

 

1. Godkendelse af referat. 

Godkendt. 

 

2. Meddelelser fra formanden.  

Connie Engelund Erichsen oplyste rådets medlemmer om at fremtidige møder med handicaprådets 

formand og næstformand vil blive ændret fra faste møder til efter behov.  

 

3. Danske Ældreråd. 
Ole Scharff-Haarbye orienterede om valg til Danske Ældreråd. Han oplyste, at han trækker sig som 

kandidat til bestyrelsen, da han efter at have undersøgt sagen grundigt, kunne konstatere, at der var 

ganske meget arbejde ved at være bestyrelsesmedlem. Valg til bestyrelsen finder sted den 4. marts. 

Ole Scharff-Haarbye og Mogens Nielsen deltager som repræsentanter for Gentofte Seniorråd. 

Det blev aftalt, at rådets medlemmer sender en mail til Ole eller Mogens hvem de ønsker at stemme 

på. 

 

Det blev endvidere aftalt, at Connie Engelund Erichsen, Susi Alsfelt Riise-Knudsen, Per Bjarvin og 

Mogens Nielsen deltager i Danske Ældreråds Repræsentantskabsmøde den 11.-12. maj på Nyborg 

Strand. Susanne Khalil sørger for  at tilmelde én person mere.  

 

4. Temadag den 18. maj. 

Der afholdes temadag den 18. maj. Øregaardssalen er igen reserveret til arrangementet, hvor temaet 

denne gang er ”Arv og Testamenter og Livstestamenter” v/ Susanne Borch og Connie Engelund 

Erichsen. 

 

 

5. Ældredage 2015. 

Susanne Khalil orienterede om dato for afvikling af årets Ældredage. Afvikles i år fra mandag den 

28. september – torsdag den 1. oktober. 

 

 

6. Ældrepuljen – uforbrugte midler fra 2014 samt klippekortordning til hjemmeboende.  
Thomas Bille orienterede om anvendelse af beløb fra Ældrepuljen, hvor der er ansøgt om 

uforbrugte midler, der bl.a. er foreslået skal gå til vikardækning og køb af busser. 
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Socialudvalget behandlede sagen på mødet den 5. februar og besluttede at der indkøbes 3 busser. 

De plejehjem der ikke allerede har en bus vil blive tilbudt at kunne benytte en bus. Det skal 

specificeres hvem der bruger bussen. De steder hvor der er flest beboere, vil få mulighed for at 

bruge bussen mest. Der kan være op til 8 personer i bussen eller 3 kørestolsbrugere.  

 

Susanne Andersen orienterede om klippekortordningen. Der er på finansloven afsat penge til at 

målgruppen af de svageste ældre hjemmeboende, kan få en halv time mere hjælp om ugen. 

Ansøgningen er sendt og kommunen forventer svar inden for 3 måneder. Thomas Bille tilføjede, at 

pengene er øremærkede og skal gå til en halv times hjælp, der efter borgerens eget valg kan bruges 

til rengøring eller personlig pleje mv. 

 

 

7. Input fra rådets medlemmer.  
Ole Scharff-Haarbye orienterede om deltagelse i beboer/pårørenderådsmøde på Kløckershave. 

Stedet havde med succes afholdt et musikarrangement med studerende fra HF-kursus der er nabo til 

Kløckershave. Som brandforebyggende tiltag arbejdes der bl.a. på at begrænse brugen af stearinlys 

og stedet har indkøbt flere brandlagner.  

 

Jægersborghave er i gang med at kompetenceudvikle medarbejderne i rehabilitering. 

Stedet skal ligeledes afholde et foredrag om demens den 11. maj. Jægersborghave har drøftet 

muligheden for at købe medicin i større mængder for at spare. Til dette svarede Connie Engelund 

Erichsen, det må man ikke ifølge lovgivningen. Ole Scharff-Haarbye oplyste, at der på 

Jægersborghave har været lidt kritik af aftensmaden. Maden er for salt. Dette tages op med 

madleverandøren. 

Ole Scharff-Haarbye til ny dato for besøg på Christiansborg. Connie Engelund Erichsen svarede, at 

hun afventer en tilbagemelding fra Astrid Krag på en ny dato.  

     

Per Bjarvin orienterede om valg til beboer/pårørenderådsmøde på Nymosehave. Der er stor 

opbakning til den nye forstander Pia Ramsgaard.  

 

Sonja Minor Hansen orienterede om deltagelse i beboer/pårørenderådsmøde på Søndersøhave. Her 

er maden blevet bedre, men der anvendes meget tid på kontrol, idet der ofte er fejl i 

madleverencerne. 

 

Sonja Minor Hansen oplyste endvidere, at der skal foretages en prøvespisning af maden fra 

Madhuset og Din Private Kok. Prøvespisningen skal munde ud i en evaluering af maden fra de 2 

steder.  

 

Susi Alsfelt Riise-Knudsen orienterede om en episode hvor hun havde hjulpet en ældre mand der 

var faldet. Ægtefællen havde oplyst til Susi, at manden var dement. Susi Alsfelt Riise-Knudsen 

spurgte hvad man kan gøre for at hjælpe, hvortil Thomas Bille svarede, at ægtefællen kan kontakte 

visitationen. Susi Alsfelt Riise-Knudsen orienterede om besøg på Salem. Her går det bedre med 

kontakten. Stedets IT fungerer dog ikke. Det blev aftalt, at Susanne Andersen tager kontakt til 

lederen.  

  

Povl V. Jensen foreslog at der nedsættes en arbejdsgruppe der kunne kigge på maden på 

plejehjemmene. Enighed om at det er en opgave for de personer der bliver udvalgt til at deltage i 
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prøvespisning af maden fra Din Private Kok og Madhuset. Heraf vil flere deltagere være fra 

Kommunalbestyrelsen.  

 

Connie Engelund Erichsen oplyste, at Holmegårdsparken har været omfattet af en række tyverier på 

det seneste.  Der er opsat overvågningskamera. 

 

 

8. Eventuelt. 

Intet. 

 

9. Næste møde. 

Onsdag den 18. marts. Mødet holdes i udvalgsværelse 1. 

 

 


