
Seniorrådet i Gentofte Kommune 

 

 

Referat fra Seniorrådets møde den 14. september 2016. 

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

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

Fra Social & Sundhed: Helene B. Rasmussen, Susanne Andersen, Lone Jørgensen, Susanne Khalil 

(referent).  

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

 

1.omvisning på Nymosehave.    

Forstander Pia Ramsgaard forestod omvisning på Nymosehave. 

 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde.  

Godkendt. 

 

3. Meddelelser fra formanden. 

Alf Wennevold spurgte, om alle havde modtaget deres post til tiden, hvilket var tilfældet. 

Alf Wennevold oplyste, at Karl Bøtker på formødet den 7. september, orienterede om 

valgproceduren i forhold til det kommende seniorrådsvalg i 2017, og han vil komme til seniorrådets 

møde i januar eller februar 2017 og give en orientering.  

    

4. Ansøgning til værdighedspuljen 2017- Seniorrådets bidrag. 

Helene Rasmussen oplyste, at nogle aktiviteter fra 2016 videreføres i 2017, men der vil kunne 

disponeres over ca. tre mio. kr. Susanne Andersen tilføjede, at det var vigtigt at sige, at der gerne 

må komme forslag der kan medvirke til mere velfærd for færre penge.  

Herefter blev seniorrådets medlemmer interviewet om værdighedspuljen 2017 og kom med 

følgende forslag: 

 

 

Generelt 
 Udendørs tilgængelighed i kommunen (for kørestolsbrugere) 

Arbejde med overgange i ældrelivet – overgang til pensionistliv, at miste en ægtefælle/leve 
alene, fra fysisk frisk til at have behov for hjælp 

Adgang til it for ældre og gamle, arbejde med at understøtte digitale muligheder 

Er der nok hjælpemidler? 

Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen 
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Livskvalitet  
 Flere busser 

”Busvenner” – et korps af frivillige, der gør det lettere at komme ud på tur, som chauffør, 
som ekstra hænder, som guide, som … Kan også bidrage til at forebygge ensomhed ved at 
være frivillig (Obs på krav om personale) 

Kørestolsbrugere ud af huset 

Fokus på fysisk aktivitet for de hjemmeboende og de friskere ældre 

Forebyggelse af ensomhed, aktiviteter så borgerne kommer ud af døren og mødes 

Er der nok dagcenterpladser?  

Selvbestemmelse  
 Klarlægge rammer for beboernes reelle indflydelse på deres egen hverdag, hvilke 

muligheder er der? Lokal formidling af alt det der kan lade sig gøre, så de bruger deres 
selvbestemmelse. 

Mad og ernæring 
 Køkkenhaver – drives af de ældre selv, selv dyrke, selv spise, på ledige kommunale 

græsarealer, især ved plejeboligerne (det vil også give liv på områderne) 

Spis-sammen-aktiviteter 

Mad til hjemmeboende, se på kvaliteten af den 

En værdig død 
 Vågekoner – er der nok, bliver de brugt? 

 
Ole Scharff-Haarbye spurgte om man skal visiteres til en dagcenterplads, hvilket Susanne Andersen 

svarede ja til. Der visiteres ud fra borgerens behov. En dagcenterplads får man af andre grunde end 

ensomhed.   

Poul V. Jensen spurgte om der er ventelister til en dagcenterplads, hvilket Susanne Andersen 

svarede nej til.  

Alf Wennevold spurgte om der er nok sygeplejersker tilknyttet sygehuset i forbindelse med 

hjemsendelse af kommunens patienter. Lone Jørgensen svarede, at det er et område, der bliver 

styrket.   

 

5. Inspirationspapiret.  

Mogens Nielsen sagde, at det giver bedst mening at drøfte Inspirationspapiret punkt for punkt. Et 

konkret punkt vil blive drøftet på næste møde. 

   

6. Temamøde. 

Alf Wennevold oplyste, at arbejdsgruppen omkring temamødet, p.g.a. tidspres m.m. har besluttet at 

udskyde temamødet til 2017.   

 

7. Rådhusdage.  
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Susanne Khalil orienterede om seniorrådets plancher til rådhusdagene. Sonja Minor Hansen 

rykkede for rådets manglende svar, vedrørende vagter til rådhusdagene. 

 

8. Status opgaveudvalgene. 

Bente Frimodt-Møller oplyste at opgaveudvalget om Borgerrettet Forebyggelse nu er afsluttet og 

afløst af opgaveudvalget Borgerrettet Behandling. Kandidater til dette opgaveudvalg er ved at blive 

fundet. 

  

9. Danske Ældreråd/Regionsældreråd. 

Flere af rådets medlemmer oplyste, at de havde droppet at deltage i Danske Ældreråds møde om 

Seniorrådsvalg, da indholdet af mødet handlede om den tekniske del af valget. 

Mogens Nielsen orienterede om sin deltagelse i Danske Ældreråds møde for formænd og 

næstformænd. Rådet har fået ny næstformand. Mødet var meget forvirrende, indeholdt ikke noget 

konkret, og der blev snakket i øst og vest.   

Alf Wennevold orienterede om deltagelse i Regionsældrerådsmøde i Hillerød, hvor der var fokus på 

det sammenhængende patientforløb. Der skal fremadrettet arbejdes med en bedre overgang mellem 

region, kommunerne og de praktiserende læger. 

Susanne Andersen supplerede med at sige, at der fremadrettet vil være meget fokus på overgange.  

Man skal i fællesskab arbejde på at forbedre arbejdsgangene til gavn for borgeren. 

Lone Jørgensen tilføjede, at man sammen vil kigge på ideer og løsninger til problematikken. 

 

10. Bordet rundt. 

Poul V. Jensen oplyste, at budgettet for 2017 bygger på forvaltningens udkast til kommunens 

budget. 

Susi Alsfelt Riise-Knudsen oplyste, at Salem får besøg af 3 skolepiger som kommer og besøger 

stedet med deres kaniner, hvilket er en stor succes.  

Stedet afholder også litteraturklub med en oplæser og der afholdes musikarrangement med klassisk 

musik. Salem har også besøg af en pølsevogn som er meget populær.  

Preben Bildtoft spurgte om det var muligt at ændre i tildelingen af beboer/pårørenderåd, idet 

Brogårdshøj ikke har noget beboer/pårørenderåd og for at fordele arbejdsbyrden, ville han gerne 

hjælpe en af de rådsmedlemmer der havde plads i 2 beboer/pårørenderåd. 

Alf Wennevold svarede, at han ikke mente det var hensigtsmæssigt at ændre på tildelingen af 

beboer/pårørenderåd, idet der kun er et år til at seniorrådet afholder valg. Det må til den tid være op 

til det nye råd, hvordan pladserne i beboer/pårørenderådene fordeles.     

Per Bjarvin oplyste, at Nymosehave afholder beboer/pårørenderådsmøde den 28. september. 

Ole Scharff-Haarbye oplyste, at Jægersborghave og Kløckershave har haft anmeldt tilsyn. Oplyste 

endvidere, at budgettet begge steder har været drøftet. Ole Scharff-Haarbye fortalte, at han har 

modtaget en invitation fra Alzheimerforeningen. I den forbindelse gjorde han opmærksom på Alz- 

heimerforeningens blad, der bringer en artikel om Jægerborghave. Artiklen handler om ”livet på et 

plejehjem”.  
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Bente Frimodt-Møller oplyste, at DK-pleje-sagen følges meget tæt og der har været kontakt til alle 

borgere der får hjælp fra DK-pleje. Borgerne har udtrykt tilfredshed med DK-pleje og det tyder på 

at alle har fået den hjælp de skal have.      

På anmodning fra Ole Scharff-Haarbye, oplyste Mogens Nielsen, at han har undersøgt det 

manglende gelænder på stadion. Der er opsat gelænder, men det sidder ude i siden. Den anden side 

til tilskuerpladserne skal være åben, da det er en flugtvej og man skal kunne komme til med en båre. 

Mogens Nielsen oplyste, at formanden for beboer/pårørenderådet på Rygårdscentret har oplyst, at 

han vil aflægge et privat besøg hos Det Danske Madhus. 

Mogens Nielsen oplyste endvidere, at Rygårdscentret påtænker at få installeret videoovervågning i 

receptionen. Stedet har fået oplyst, at videoovervågningen skal være tilknyttet en server på 

rådhuset? Susanne Andersen lovede at undersøge dette nærmere.    

Alf Wennevold spurgte om der er nyt vedrørende ansættelse af læger på plejehjemmene, hvortil 

Susanne Andersen svarede, at det endnu ikke er forhandlet på plads. Det blev aftalt, at Susanne 

Andersen giver en tilbagemelding når der er nyt i sagen. 

 

11. Næste møde – 5. oktober - mødet holdes på rådhuset, udvalgsværelse 1.   

   

12. Eventuelt.  

Intet. 


