
 

Seniorrådet i Gentofte Kommune 

 

Referat fra Seniorrådets møde den 10. januar 2018 

Til stede: Alf Wennevold, Inger Hee, Susi Alsfelt Riise-Knudsen, Ole Scharff-Haarbye, Per 

Bjarvin, Susanne Borch, Mona Gøthler, Preben Bildtoft og Else Ørsted. 

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

Afbud fra Lone Jørgensen.  

Fra Kommunalbestyrelsen: Bente Frimodt-Møller, Anne Hjorth og Louisa Schønnemann 

Bøttkjær.    

 

1.Godkendelse af referat fra sidste møde.  

Godkendt.   

 

2. Meddelelser fra formanden. 

Alf Wennevold oplyste, at seniorrådet på næstkommende møde skal drøfte konkrete emner som 

seniorrådet ønsker at arbejde med i den kommende tid. Inger Hee opfordrede til at alle kigger på 

kommunens hjemmeside for at tjekke om der mangler informationer eller andre forslag til 

forbedringer, hvortil Susi Alsfelt Riise-Knudsen svarede, at der burde afsættes et møde alene til 

drøftelse af kommunens hjemmeside. 

 

Alf Wennevold foreslog at drøftelse om temamøder udskydes. Foreslog endvidere, at det på næste 

møde drøftes, hvor mange plejehjem/plejeboliger rådet skal besøge om året.  

 

Susi Alsfelt Riise-Knudsen sagde, at folk bør gå i tænkeboks med ideer til kommende temamøder, 

hvortil Inger Hee tilføjede, at kommende temamøder måske kunne udspringe af de emner rådet 

vælger at arbejde med fremadrettet.  

 

 

3. Fordeling af repræsentanter i beboer/pårørenderåd m.m.   

Alf Wennevold foreslog, at seniorrådsmedlemmer fra det ”gamle” seniorråd bibeholdte deres 

nuværende plads i det beboer/pårørenderåd som de sad i før valget. Preben Bildtoft sagde, at ud fra 

et demokratisk princip og af hensyn til de 2 nyvalgte seniorrådsmedlemmer, burde man starte forfra 

med en fordeling af pladser i samtlige plejehjems beboer/pårørenderåd. Dette var der ikke 

opbakning til, idet flere tilkendegav at de fleste plejehjem havde et godt kendskab til det 

rådsmedlem der sad i de respektive beboer/pårørenderåd. Else Ørsted spurgte, hvad det indebar at 

sidde i et beboer/pårørenderåd, hvortil Alf Wennevold svarede, at opgaven går ud på at deltage i 

plejehjemmets beboer/pårørenderådsmøder og at det naturligvis er op til det enkelte rådsmedlem, 

hvor meget man ellers vil involvere sig i plejehjemmets aktiviteter m.v.  

 

Susanne Borch tilføjede, at man i god tid før næste seniorrådsvalg burde overveje en ny procedure 

og i god tid informere alle plejehjemmene om at der muligvis sker udskiftning af 

seniorrådsmedlemmerne til beboer/pårørenderådene, hvilket Mona Gøthler tilsluttede sig.  

 

Fordeling af poster: 
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Søndersøhave - tildeles Preben Bildtoft 

Ordruplund - tildeles Else Ørsted 

Rygårdcentret - tildeles Inger Hee 

 

Tilgængelighedsforum: Susi Alsfelt Riise Knudsen og Per Bjarvin 

 

Kostrådet: Mona Gøthler og Inger Hee 

 

IT-udvalget: Per Bjarvin, Susi Alsfelt Riise-Knudsen og Else Ørsted 

 

Sundhed: Ole Scharff-Haarbye, Alf Wennevold, Susanne Borch, Preben Bildtoft, Susi Alsfelt Riise-

Knudsen 

 

Regionsældrerådet og nordøstgruppen: Alf Wennevold og Inger Hee 

 

Presse: Alf Wennevold og Inger Hee 

 

Der udarbejdes en samlet opdateret fordelingsliste til næste møde! 

  

Susanne Andersen oplyste, at hun vil få forstanderne til at kontakte de seniorrådsmedlemmer der er 

nyudpegede til beboer/pårørenderådene. 

 

4. Drøftelse af pulje til løft af ældreområdet fra finanslovsaftalen 2018. 

Susanne Andersen orienterede om pulje til ældreområdet. Gentofte Kommune håber at få tildelt ca. 

7 mio. kr. fra puljen.  

Susanne Andersen oplyste, at puljen bl.a. skal gå til bedre bemanding i hjemmeplejen og på 

plejehjem, m.m. herunder at opjustere arbejdstiden for deltidsansatte og ansættelse af nye 

medarbejdere i fuldtidsstillinger på plejehjem m.v. Der skal endvidere redegøres for hvordan man 

arbejder på at få nedbragt sygefravær. Kommunen skal primo 2018 indsende en redegørelse for den 

planlagte anvendelse af 2018-midlerne. Ole Scharff-Haarbye spurgte hvornår der var frist for svar, 

hvortil Susanne Andersen svarede, at det forventes at være i begyndelsen af året.  

 

Alf Wennevold sagde, at det var under al kritik at frister fra ministerierne er så korte. KL burde 

pålægge ministerierne ikke at give så korte frister.  

 

5. Nyt fra opgaveudvalgene. 

Ole Scharff-Haarbye oplyste, at opgaveudvalget for Detailhandel har en række møder medio januar 

hvor rammerne for handelslivet i Gentofte skal drøftes. Opgaveudvalget har drøftet ansættelse af 

parkeringsvagter, da man mener det er nødvendigt, for bl.a. at undgå at folk parkere på handicap-p-

pladser, uden p-skive m.m.  

 

Preben Bildtoft mente i den forbindelse at der tidligere havde været ansat P-vagter i kommunen, 

hvilket blev bekræftet, men den ordning ophørte for nogle år siden. Bente Frimodt-Møller oplyste, 

at parkering er et problem, men at der ikke er noget argument der taler for at ansætte 

parkeringsvagter, i samme omfang som tidligere, for det løser ikke problemet i forhold til at få flere 

p-pladser. Der er P-vagter, der specielt kontrollerer, at handicap pladserne benyttes efter hensigten 
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(altså af bilister med et handicap skilt) og at der ikke parkeres ulovligt, så busserne hindres i, at 

komme ind til stoppestederne. 

 

Bente Frimodt-Møller gav en kort information om Kommunalbestyrelsens nye måde at arbejde på. 

Fagudvalgsmøder er skåret ned fra 11 til 4 årlige møder og erstattet af opgaveudvalg der arbejder 

med et konkret emne hvor borgere og politikere er deltagere. Opgaveudvalget arbejder typisk i ca. 

et halvt år og indtil nu har der været 23 opgaveudvalg og pt. er der 8-9 igangværende opgaveudvalg.    

 

6. Bordet rundt. 

Mona Gøthler orienterede om nyvalg til beboer/pårørenderåd på Lindely.  

Spurgte endvidere til om alle plejehjem har en fysioterapeut ansat hvilket Susanne Andersen 

svarede nej til. Fysioterapi ordineres efter Sundhedsloven eller Serviceloven via henvisning af egen 

læge. 

 

Per Bjarvin orienterede om at Nymosehave afholder nytårskur. 

 

Susanne Andersen orienterede om at kommunen har indgået aftale med www.Boblberg.dk, der er 

en borger til borger-portal, der danner rammen for et digitalt fællesskab. Det vil snart være 

tilgængeligt. 

 

Ole Scharff-Haarbye spurgte om mødeplan for 2018 var vedtaget, hvortil Alf Wennevold svarede, 

at forslag til mødeplanen blev vedtaget på det konstituerende møde i december.  

 

Ole Scharff-Haarbye oplyste, at Lions Club har skænket Gentofte Kommunes plejehjem 400.000 

kr., som er blevet fordelt mellem plejehjemmene og Tranehaven. Ole Scharff-Haarbye oplyste 

endvidere, at Danske Ældreråds repræsentantskabsmøde i Nyborg afvikles den 7. + 8. maj 2018. 

Ole fortalte, at han arbejder på historien om kommunens seniorråd. Gentofte Kommune var de først 

til at oprette et ”Ældre- handicapråd”. Senere blev disse 2 råd opdelt. Spurgte om der var opbakning 

til at han fortsatte arbejdet, hvilket der blev svaret ja til. 

 

Ole Scharff-Haarbye spurgte hvad seniorrådets budget var, hvortil der blev svaret 70.000 kr. Helene 

B. Rasmussen tilføjede, at derudover afholdes udgifter til seniorrådsvalg via kommunens budget.   

    

Susi Alsfelt Riise-Knudsen klagede over dårlige adgangsforhold for handicappede i forbindelse 

med arrangementer på rådhuset efter lukketid. Man kan ikke komme ind og ej heller komme i 

kontakt med nogen hvortil Susanne Andersen svarede at der ikke er nogen vagt på rådhuset. Hvis 

der afholdes møder eller lignende, skal den mødeansvarlige sørge for at folk lukkes ind efter 

lukketid. Susi Alsfelt Riise-Knudsen oplyste, at hun er bekendt med at folk er gået forgæves i 

forbindelse med større arrangementer på rådhuset, fordi det ikke har været muligt at komme ind. 

Forvaltningen undersøger dette.     

 

Alf Wennevold foreslog, at seniorrådet nedsætter et skyggeudvalg der arbejder parallelt med 

opgaveudvalget, i forhold til emner hvor det giver mening, med henblik på at give input og gode 

ideer videre til opgaveudvalget.  

 

 

7. Næste møde.  

14. februar – mødet holdes i udvalgsværelse 1.   

http://www.boblberg.dk/
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8. Eventuelt. 

Intet. 


