
 

Seniorrådet i Gentofte Kommune 

 

Referat fra Seniorrådets møde den 8. november 2017 

Til stede: Alf Wennevold, Mogens Nielsen, Susi Alsfelt Riise-Knudsen, Ole Scharff-Haarbye, 

Sonja Minor Hansen, Per Bjarvin, Susanne Borch og Mona Gøthler. Afbud fra Preben Bildtoft. 

Fra Social & Sundhed: Helene B. Rasmussen, Susanne Andersen, Susanne Khalil (referent).  

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

 

1.Omvisning på Egebjerg ved forstander Lisbeth Majland. 

Lisbeth Majland forestod omvisningen på Egebjerg. 

 

 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde.  

Godkendt. 

 

3. Meddelelser fra formanden. 

Intet. 

 

4. Demensprisen 2017. 

Helene Rasmussen orienterede om Sundhed- og Ældreministeriets Demenspris 2017. Alle kan 

indstille til prisen. Deadline 20. november. 

 

5. Seniorrådsvalget. 

Susi Alsfelt Riise-Knudsen efterlyste offentliggørelse af resultatet af seniorrådets valg. 

Det blev oplyst, at resultatet er offentliggjort på kommunens hjemmeside og vil blive offentliggjort 

i Villabyerne den 14. november. 

Mona Gøthler oplyste, at hun havde modtaget nogle klager over at det var for svært at finde ud af at 

afgive sin stemme elektronisk til Seniorrådsvalget. Systemet skal være mere simpelt. Ole Scharff-

Haarbye sagde, at Danske Ældreråd har oplyst, at valgprocenten ved elektronisk valg i forbindelse 

med afvikling af Seniorrådsvalg, har været meget lav og de anbefaler direkte valg næste gang. Ole 

Scharff-Haarbye påpegede endvidere, at valgmaterialet blev fremsendt i A4 kuvert, som let kunne 

forsvinde mellem reklamer og aviser. Per Bjarvin tilsluttet sig forslaget om direkte valg næste gang.  

 

6. Frikommuneforsøg. 

Mona Gøthler spurgte til, om frikommuneforsøget vil påvirke den daglige drift i hjemmeplejen.  

Helene B. Rasmussen svarede, at frikommuneforsøget ikke vil berøre budgettet for den daglige 

drift.  Der blev endvidere spurgt til hvilke lokaler der er i spil. Helene Rasmussen svarede, at det 

endnu ikke er afgjort. 

Helene B. Rasmussen oplyste endvidere, at Lyngby-Taarbæk alligevel ikke deltager i det fælles 

frikommuneforsøg, idet politikerne i Lyngby-Taarbæk har stemt imod deltagelse. 

  

7. Danske Ældreråd/Regionsældreråd. 

Sonja Minor Hansen orienterede om deltagelse i Regionsældrerådsmødet den 11. oktober. Det 

sammenhængende patientforløb blev drøftet. Der var et ringe fremmøde.    
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8. Evaluering af temamødet. 

Alf Wennevold, Susi Alsfelt Riise-Knudsen og Mogens Nielsen orienterede om afholdelse af 

Seniorrådets temamøde. Alt gik godt og der var stor spørgelyst. 

 

9. Evaluering af Rådhusdage. 

Susi Alsfelt Riise-Knudsen udtrykte utilfredshed med placering af Seniorrådets stand til 

Rådhusdage. Seniorrådet var ikke synlige nok og der ønskes anden placering næste gang. Dette blev 

noteret.     

 

10. Status opgaveudvalg.  

Ole Scharff-Haarbye orienterede om sin deltagelse i 2 møder i opgaveudvalget for Detailhandel. 

Der vil i løbet af november og december være en del møder. Det går skidt for detailhandlen og det 

blev drøftet, om dækningsbidraget kan fjernes. 

  

11. Bordet rundt.  

Mona Gøthler orienterede om en henvendelse fra en borger vedrørende spørgsmål om 

madleverandøren tager hensyn til borgere med glutenallergi. Susanne Andersen svarede, at 

madleverandøren har den fornødne ekspertise til at håndtere borgere med allergi.    

 

Susanne Borch orienterede om deltagelse i ”husrådsmøde” på Egebjerg 

(beboer/pårørenderådsmøde). Der er mange problemstillinger grundet de mange forskellige beboere 

men alligevel var det et godt møde.   

 

Ole Scharff-Haarbye oplyste, at priserne på annoncer i Villabyerne er steget markant, hvilket 

betyder at forretningerne ikke har råd til at annoncere. Helene B. Rasmussen oplyste, at kommunen 

af samme årsag har valgt at neddrosle antallet af annoncer.  

  

Ole Scharff-Haabye oplyste, at der er kommet ny forpagter i Kildeskovshallen og mente, at 

forpagteren har kapacitet til at levere mad til de hjemmeboende, hvortil Helene B. Rasmussen 

svarede, at en eventuel leverandør skal leve op til en række krav og det kræver specialviden at 

levere mad til hjemmeboende og kommunen har en forpligtelse til at sikre, at leverandøren lever op 

til disse krav. 

 

Ole Scharff-Haarbye orienterede om problemer med at få medlemmer til beboer/pårørenderåd.  Per 

Bjarvin nævnte, at det samme gør sig gældende for Brogårdshøj, hvilket skyldes at der foregår en 

stor udskiftning på stedet.  

 

Per Bjarvin orienterede endvidere om at ”Vangedes Venner” har afholdt et møde om trafik. Næsten 

100 mennesker mødte op og der var repræsentanter fra næsten alle politiske partier. Der var 

opbakning til at der kommer en bus på tværs af kommunen, så sammenhængs kraften bliver bedre. 

      

 

12. Næste møde 6. december– holdes på Rådhuset, udvalgsværelse 1. 

 

13. Eventuelt. 

Intet. 


