Seniorrådet i Gentofte Kommune
Referat fra Seniorrådets møde den 12. juni 2013.
Til stede: Frederik Teisen, Sonja Minor Hansen, Connie Engelund Erichsen, Susi Alsfelt RiiseKnudsen, Alf Wennevold, Per Bjarvin og Jette Sørensen. Afbud fra Lene Bay og Steen BorupNielsen.
Fra Social & Sundhed: Søren Bønløkke, Susanne Khalil (referent).
Fra Kommunalbestyrelsen: Kirsten Kierkegaard, Marianne Zangenberg og Marie Louise
Andreassen. Afbud fra Hans Toft.
1. Godkendelse af referat fra sidste møde.
Godkendt med enkelte rettelser. Tilrettet referat udsendes på ny.
2. Meddelelser fra formanden.
Intet.
3. Seniorrådsvalg v/Karl Bøtker.
Karl Bøtker orienterede om status på valg til Seniorrådet. Fra den 4. juni kan man indhente
opstillingsblanket til det kommende valg til Seniorrådet. Frist for indlevering af opstillingsblanket
er onsdag den 14. august kl. 12. Opstillingsblanket skal indleveres til Kommuneservice!
Der er foreløbig indgået 3 telefoniske henvendelser vedrørende det kommende valg.
Jette Sørensen oplyste, at det er meget svært at læse det skriftlige materiale vedrørende valget på
kommunens hjemmeside, da det står med meget lille skrift. Karl Bøtker undersøger nærmere.
Sonja Minor Hansen spurgte, om det er korrekt at hele ens cpr.nr. skal oplyses ved opstilling,
hvilket Karl Bøtker svarede ja til, da det er eneste måde man kan kontrollere at
opstillingsbetingelser er opfyldt.
Alf Wennevold spurgte, om der i lighed med sidste valg, bliver fremstillet en brochure med tekst og
billeder af de opstillede personer, hvilket Karl Bøtker svarede ja til. Karl Bøtker oplyste endvidere,
at man skal fremsende et digitalt billede til brochuren. Billedet bedes fremsendt elektronisk til
Kommuneservice.
Opstillingsblanket blev omdelt til seniorrådets medlemmer.
4. Ældredage – stand.
Søren Bønløkke orienterede om forslag til placering af seniorrådets stand i forbindelse med de
kommende Ældredage der afvikles på Gentofte Rådhus i dagene 3. oktober – 8. oktober. I
forbindelse med seniorrådets kommende valg, vil det være hensigtsmæssigt at de borgere der har
spørgsmål til det kommende seniorråd, kan få mulighed for at tage en snak sammen i fred og ro.

Derfor foreslås det, at standen placeres i rådhushallens hjørne - til højre for trappe til 1. sal, da
mellemgangen kan inddrages i standen. Forslaget blev vedtaget.

5. Eventuelle rapporteringer.
Sonja Minor Hansen orienterede om afvikling af sansehave-dag på henholdsvis Ordruplund og
Søndersøhave. Arrangementerne var en succes. På Ordruplund kom der mange gæster ude fra, som
ikke kendte til Ordruplund og på Søndersøhave deltog en del pårørende og beboere i arrangementet.
Arrangementerne skal snarest evalueres, som forventes gentaget til næste år, men det er meget
positivt at flere frivillige har meldt sig til at komme og give en hånd med at passe sansehaverne.
Connie Engelund Erichsen sagde, at arrangementer hvor man åbner dørene til plejehjemmene er
positive, fordi de kan være med til at afmystificere hvad der foregår på et plejehjem.
Kirsten Kierkegaard sagde, at hun var meget glad for, at flere frivillige havde meldt sig til at passe
sansehaverne.
Alf Wennevold orienterede om deltagelse i beboer-pårørenderåd på Holmegårdsparken hvor der
havde været anmeldt tilsynsbesøg. Alt var i top.
Jette Sørensen orienterede om deltagelse i beboer-pårørenderåd på Kløckershave. Her er 27
frivillige unge fra Aurehøj Gymnasium tilknyttet stedet og hver elev er besøgsven for en beboer til
stor glæde for beboere og elever. Jette Sørensen oplyste, at Kløckershave havde et stort ønske om at
der kom flere bænke rundt om søen, så beboerne kunne komme ud og gå nogle ture. Det blev aftalt,
at Søren Bønløkke kontakter Park og Vej vedrørende dette.
Jette Sørensen oplyste endvidere at udviklingshæmmede unge jævnligt besøger beboerne som
frivillige, hvilket er en succes. I den forbindelse oplyste Kirsten Kierkegaard, at der er lavet en film
om de unge. Det blev foreslået, at filmen vises på det kommende møde i august.
Per Bjarvin orienterede om anmeldt tilsynsbesøg på Brogårdshøj. Alt var fint. Der afholdes høstfest
i august.
Per Bjarvin oplyste endvidere, at ”Gladbo-udvalget” er i gang med at undersøge hvad Koldingprojektet konkret gør, i forhold til IT-support til de hjemmeboende borgere, der har behov for IThjælp.
Connie Engelund Erichsen oplyste, at de første 20 beboere flytter ind i de nye boliger på
Holmegårdsparken tirsdag den 18. juni. Humøret er højt og alle glæder sig. Af samme grund bliver
Holmegårdsparkens sommerfest ikke afviklet i år.
Der har været afholdt første møde i udvalget for planlægning af temaaften. Det er besluttet at
afholde temaaften den 9. september.
Connie Engelund Erichsen orienterede om et godt besøg hos ”Din Private Kok”. Alle fik dagens ret
med hjem. Den bestod af stroganoff med lever, hvilket ikke var populært hos alle. Ellers er maden
meget fin.
6. Orientering fra socialudvalget – herunder nyt fra Regionen.

2

Kirsten Kierkegaard orienterede om det netop afholdte socialudvalgsmøde, hvor der havde været en
god snak om sundhedspolitikkens handleplaner, Tema for Sundhed samt strategi for alkoholpolitik
for borgere i Gentofte Kommune.
Alkoholpolitikken har meget fokus på Børn og Unge, men også på den voksne del af befolkningen.
Udgangspunktet i den nye alkoholpolitik er at få borgeren til at ændre adfærd, så forbruget
mindskes og bliver mere hensigtsmæssigt, men det er en hårfin balancegang, for man må ikke være
formynderisk. Søren Bønløkke oplyste, at alkoholpolitikken vil blive forelagt Seniorrådet på
augustmødet.
Kirsten Kierkegaard orienterede om at kommunalpolitikerne skal mere aktivt på banen i forhold til
tværkommunalt samarbejde på sundhedsområdet, idet flere og flere opgaver skal løses i
kommunerne, så der skal fremover arbejdes på at udbygge et tværgående samarbejde mellem
kommunernes politikere i lighed med det administrative arbejde der foregår kommunerne imellem.
Søren Bønløkke oplyste, at der snart skal forhandles en ny sundhedsaftale med regionen.
Ventelisten ser pæn ud.

7. Næste møde
Onsdag den 21. august 2013.
8. Eventuelt.
Alf Wennevold spurgte, om der er udarbejdet en nødplan i forhold til den kommende lægekonflikt,
hvortil Søren Bønløkke svarede, at det arbejdes der på.
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