
Seniorrådet i Gentofte Kommune 

 

Referat fra Seniorrådets møde den 17. april 2013. 

Til stede: Per Bjarvin, Sonja Minor Hansen, Connie Engelund Erichsen, Susi Alsfelt Riise-

Knudsen, Alf Wennevold, Steen Borup-Nielsen og Jette Sørensen. Afbud fra Frederik Teisen og 
Lene Bay.  

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

Fra Kommunalbestyrelsen: Hans Toft, Marianne Zangenberg og Marie Louise Andreassen. 

Afbud fra Kirsten Kierkegaard. 

 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde. 

Godkendt. 

 

2. Meddelelser fra formanden. 

Intet. 

  

3. Busdrift.  

Hans Toft orienterede om Københavns Kommunes beslutning om, at nedlægge bus 14, til stor gene 

for borgere i Gentofte Kommune, hvilket også har udløst mange protester. Hans Toft oplyste, at  

kommunen har lyttet til borgerne og ændret på beslutningen, hvilket betyder, at bus 1A fremover 

kører ad Strandvejen til Klampenborg – 2 gange i timen og bus 169/179 igen kører som den gjorde 
før omlægningen i marts. Ændringerne i busdriften træder i kraft den 11. august.     

Alf Wennevold mente, at kommunen burde være bedre til at informere om vigtige ændringer for 

ældre. Susi Alsfelt Riise-Knudsen sagde, at Villabyerne burde informere om ændringer og køretider 

for busserne i avisen. Det blev oplyst, at kommunen vil afholde et borgermøde om busdriften  samt 

at information om den ændrede busdrift ville kunne læses i den kommende udgave af avisen 
”Gentofte Lige Nu”.  

  

 

4. IT – eget hjem. 

Per Bjarvin orienterede om Koldings forsøg med IT i eget hjem. Søren Bønløkke sagde, at 

ordningen ville blive undersøgt grundigere for at finde ud af hvordan Kolding rent praktisk håndtere 

forsøget. Rent principielt er meningen, at borgeren skal kunne klare sig selv. Der kan være en 
restgruppe som ikke kan selv, som vil have behov for hjælp. 

Connie Engelund Erichsen sagde, at de fleste godt selv kan bruge IT, nogle måske med lidt hjælp. 

   

5. Besøg hos Din Private Kok. 
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Din Private Kok har inviteret Gentofte Kommunes Seniorråd på besøg, m.h.p. fremvisning af deres 

nye produktionskøkken. Det blev foreslået, at rådet besøger Din Private Kok, mandag den 27. maj 
kl. 10-13. Susanne Khalil tager kontakt til Din Private Kok og vender tilbage med svar pr. mail. 

   

 

6. Eventuelle rapporteringer. 

Connie Engelund Erichsen oplyste, at der mangler en brugerrepræsentant i Kostrådet vedrørende 
madordningen til de hjemmeboende pensionister. 

Oplyste endvidere, at man nu har mulighed for ekstra tilkøb af grønt for 6 kr., men ingen bruger 

tilbuddet. 

Susi Alsfelt Riise-Knudsen orienterede om opringning fra en borger der var meget dårlig. Søren 
Bønløkke oplyste, at borgeren er velkendt i systemet. Der bliver  taget hånd om borgeren.  

Steen Borup-Nielsen orienterede om manglende handicapadgang til Kildeskovshallen. Der arbejdes 
med problemet i Tilgængelighedsforum. 

Jette Sørensen orienterede om deltagelse i beboer-pårørenderåd på Salem. Den nye forstander 

Hanne T. Jensen er meget engageret og har en række nye ideer til stedet, bl.a. en Madklub. 

Per Bjarvin oplyste, at der har været en del dødsfald på Brogårdshøj. Efter begravelsen samles de 

pårørende, så man kan tage ordentlig afsked med hinanden. Der mangler igen pårørende i Beboer-
pårørenderådet. 

Per Bjarvin oplyste, at Rudersdal til glæde for borgerne har åbnet en udstilling af hjælpemidler. 

Søren Bønløkke oplyste, at Gentofte Kommune er på vej med noget tilsvarende. 

Alf Wennevold orienterede om deltagelse i møde i Gentofte Hospitals Brugerråd. Hospitalets 

sydfløj er nyrenoveret og har bl.a. fået en ny Akutmodtagelse. Det skal i nær fremtid drøftes, om 
rådet skal fortsætte i sin nuværende form.  

Sonja Minor Hansen orienterede om at Ordruplund afholder sansehavedag lørdag den 25. maj. 

Søndersøhave holder sansehavedag lørdag den 1. juni. 

  

7. Orientering fra socialudvalget – herunder nyt fra Regionen.  

Marie Louise Andreassen orienterede om ”Det legende menneske” som er et forsøg for børn og 

ældre der mødes og sammen dyrker motion. Formålet er at skabe kontakt på tværs af alder og med 

motion i centrum. Meningen er at forsøget skal udbredes så det ikke kun er for ældre, men for alle 

relevante ældre. Der skal hverves frivillige der vil hjælpe til i institutioner og andre steder med at få 

gang i motionen. Marie Louise Andreassen oplyste, at det går meget hurtigt med at miste 
muskelmasse, mens der til gengæld skal så lidt til, for at forbedre motionen. 

Marie Louise Andreassen orienterede endvidere om arbejdet med kommunens borgere der har 

psykiske lidelser. Før blev der taget udgangspunkt i hvad borgeren ikke kunne. Nu arbejdes der ud 

fra hvad borgeren selv kan. Søren Bønløkke tilføjede, at den rette behandling til borgeren, kan i 

perioder gøre borgeren mere velfungerende, hvilket vil øge livskvaliteten. Der er langt til den 
psykiatriske skadestue i Ballerup, når man har det psykisk dårligt og har brug for hjælp.  
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Steen Borup-Nielsen ønskede, at rådet besøger et Plejehjem eller andet sted på et kommende 

Seniorrådsmøde. Drøftes med formand og næstformand på det kommende formøde.    

 

8. Næste møde  

Onsdag den 15. maj 2013.  

 

 

9. Eventuelt. 

Jette Sørensen oplyste, at mange borgere ikke ved hvad Seniorrådet er og hvad det står for. Foreslog 

at der blev arrangeret en aften om ”Farvel til livet” som netop har været afholdt med stor succes af  

Gladsaxe Kommunes Seniorråd. Søren Bønløkke foreslog, at der blev nedsat en gruppe der arbejder 

på at arrangere en temaaften.  Connie Engelund Erichsen, Susi Alsfelt Riise-Knudsen, Jette 
Sørensen  og Per Bjarvin meldte sig til arbejdsgruppen.  

 


