
Seniorrådet i Gentofte Kommune 

 

Referat fra Seniorrådets møde den 17. september 2014. 

Til stede: Connie Engelund Erichsen, Alf Wennevold, Sonja Minor Hansen, Per Bjarvin, Ole 

Scharff-Haarbye, Susi Alsfelt Riise-Knudsen, Mogens Nielsen og Mona Gøthler. Afbud fra 

Susanne Borch. 

Fra Social & Sundhed: Thomas Bille, Vibeke Appelt, Susanne Andersen, Susanne Khalil 

(referent). 

Fra Kommunalbestyrelsen: Hans Toft, Bente Frimodt-Møller og Anne Hjort. Afbud fra Poul V. 

Jensen.  

 

1. Godkendelse af referat. 

Godkendt med en enkelt ændring, hvor det under pkt. 7 præciseres at Mona Gøthler deltog i 

beboer/pårørenderådsmøde på Lindely. 

 

2. Meddelelser fra formanden.  

Connie Engelund Erichsen informerede om sin og Per Bjarvins deltagelse i møde med Danske 

Ældreråd. Her blev det diskuteret hvad der skal være fokus på af emner til Regeringen, de enkelte 

råds synlighed og samarbejdet med det politiske niveau. Endvidere blev digitalisering drøftet. 

Der vil blive udsendt et referat fra mødet. Der var mødt ældrerådsrepræsentanter for 25 kommuner.   

 

Connie Engelund Erichsen oplyste at der er fordelt vagter til ældredage. 2 pr. vagt. 

Connie Engelund Erichsen oplyste endvidere, at hun har fået en henvendelse fra Christiansborg om 

et besøg, hvor der er afsat 30 minutter til omvisning og efterfølgende 30 minutter til drøftelse. Rådet 

synes det kunne være spændende at besøge stedet, så Connie tager kontakt til Christiansborg for at 

få aftalt en dato for et besøg.  

 

 

3. Temadagen den 31. oktober 2014. 
Connie Engelund Erichsen orienterede om den kommende temadag der afholdes på 

hovedbiblioteket – Øregårdssalen den 31. oktober kl. 14-17. Temaet er tricktyverier. Det blev 

drøftet om der skal tages entre for deltagelse i temadagen. Enighed om at arrangementet skal være 

gratis. Der kan max. deltage 75 personer. Susi Alsfelt Riise-Knudsen er ansvarlig for at modtage 

tilmeldinger.  Der reklameres for temadagen på Ældredagene. 

 

4.  Seniorrådets budget. 

Connie Engelund Erichsen orienterede om seniorrådets budget. Bilag blev omdelt. Det blev aftalt at 

der gives en opfølgende status på rådets budget pr. 31. december. 

  

 

5. Den kommunale budgetproces. 
Finn Østergaard Jørgensen orienterede om årshjulet for den kommunale budgetproces. Der er 3 

processer som kører samtidig. De grønne ringe indikerer starten på året, hvor man fastlægger det 

overordnede forløb af budgettet. 
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Der afgives budgetopfølgning i maj og august. Her kan der være nogle konsekvenser af udviklingen 

i løbet af året som skal indarbejdes i budgettet.  

I august sendes Gentofteplanen ud til politisk behandling og herefter arbejder politikerne på at indgå 

et budgetforlig for det kommende år, frem mod 1. og 2. behandlingen i henholdsvis september og 

oktober. Denne proces skal senest være på plads den 10/10 ifølge loven.        

De blå ringe indikerer opfølgning på budgettet for 2014, hvor man har kvartalsvis afstemning. 

Den sidste proces er regnskabet for 2013 hvor regnskabet forelægges i januar/februar. Sluttelig 

påtegner revisionen regnskabet i juni måned.    

 

6. Input fra rådets medlemmer. 

Hans Toft orienterede om de igangværende budgetforhandlinger og de mange projekter der er 

igangsat, herunder udbygning af Skovshoved Havn, Stadion og Bank-Mikkelsens Vej. 

Hans Toft oplyste endvidere, at Regionen har besluttet at sammenlægge Herlev og Gentofte 

Hospitals ledelse til én fælles ledelse, for at opnå besparelser.   

 

Connie Engelund Erichsen oplyste, i forbindelse med høringssvar vedrørende Ældrepuljen var der 

utilfredshed med den korte svarfrist, idet ældrerådene i de omkringliggende kommuner havde 

længere høringsfrist end i Gentofte hvor man kun havde 4 dage til at give svar og spurgte samtidig 

hvordan høringssvaret ubeskåret kom videre til det politiske system.  Thomas Bille svarede, at 

Seniorrådets høringssvar var vedlagt som bilag til socialudvalgets møde og oplyste, at høringssvar 

generelt blev sendt videre så hurtigt det var praktisk muligt, da det var i alles interesse. Bente 

Frimodt Møller svarede, at der desværre er meget lidt fleksibilitet i tidsplanen omkring 

høringsfrister og undrede sig samtidig over det indkomne høringssvar til Ældrepuljen fra 

seniorrådet, idet det var hendes opfattelse, at forslaget til ansøgning til Ældrepuljen i betydeligt 

omfang, imødekom de ønsker Seniorrådet havde rejst på deres sidste møde. 

   

Connie Engelund Erichsen svarede, at høringssvaret afspejlede rådsmedlemmernes forslag og 

bekymringer, hvor et af svarene bl.a. udmøntede sig i ønsket om flere varme hænder. Thomas Bille 

svarede, at der netop i vidt omfang søges om midler til ”varme hænder”.  

  

Mona Gøthler opfordrede Kommunalbestyrelsen til at klage til Christiansborg over de korte 

svarfrister.  

 

Alf Wennevold orienterede om deltagelse i beboer/pårørenderådsmøde på Holmegårdsparken. De 

sidste flytninger sker i løbet af november. Fælleshuset er lidt forsinket p.g.a. en oversvømmelse i 

forbindelse med voldsomt regnvejr.  

Alf Wennevold orienterede om henvendelse fra borger der klager over cykler og skateboard på 

fortovet. Borgeren henvises til at kontakte Politiet. 

 

Sonja Minor Hansen orienterede om deltagelse i Kostrådets møde. Besøgte Madhuset i Køge, hvor 

de prøvespiste frokostretterne. Madhuset tilbød at komme på besøg hos Seniorrådet. Det blev aftalt 

at Sonja takker ja til et besøg men samtidig kontakter Den Private Kok (madleverandør)med henblik 

på at de også kan besøge Seniorrådet.     

 

Mona Gøthler orienterede om deltagelse i beboer/pårørenderådsmøde på Adelaide. Stedet har en fin 

aktivitetskalender. Skal besøge Lindely den 25. september. 
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Susi Alsfelt Riise-Knudsen orienterede om deltagelse i beboer/pårørenderådsmøde på Salem. Her 

har beboerne ønsket en gennemgang af madplanen, idet der er et ønske om mere grønt i madplanen.   

Oplyste endvidere, at Charlottenlund Apotek har en webshop med salg af handicapting. 

   

Per Bjarvin ønskede oplyst, hvornår man kan opnå kørselsgodtgørelse.  

Susanne Khalil svarede, i følge kommunens personalechef Per Jensen er reglen, at ”billigste 

offentlige transportmiddel anvendes” ved deltagelse i kursus, seminar eller møder uden for 

kommunen. Hvis flere personer skal deltage i f.eks. et møde uden for kommunens grænser, er det i 

orden at man kører i én bil, da det oftest vil være billigere end den offentlige transport. Er man 

meget dårlig gående og skal deltage i seminar eller et møde uden for kommunens grænser, er det 

også i orden at benytte egen bil.     

 

Per Bjarvin orienterede om deltagelse i beboer/pårørenderådsmøde på Brogårdshøj. På grund af 

hyppig udskiftning af beboere, mangler der stadig pårørende til rådet. Nymosehave har netop 

indkaldt til beboer/pårørenderådsmøde.  

Per Bjarvin orienterede om arbejdet i digitaliseringsgruppen. Der foregår et fint samarbejde mellem 

Ældre Sagen og Kommuneservice.    

 

Ole Scharff-Haarbye orienterede om Jægersborghaves indvielse. Der afholdes valg til 

beboer/pårørenderådet den 7. oktober. Oplyste endvidere, at Jægersborghave åbner dørene i 

forbindelse med afvikling af Gentoftenatten.  

Ole Scharff-Haarbye orienterede om kommunens anmeldte besøg på Kløckershave.  

 

Mogens Nielsen orienterede om sin og Sonja Minor Hansens deltagelse i regionsældrerådsmøde i 

Hillerød hvor regionsrådsformanden gav en orientering om regionens prioriteringer på 

sundhedsområdet, herunder sammenlægning af administrationen for Herlev og Gentofte Sygehus, 

frie besøgstider på hospitalerne, ansættelse af flere socialsygeplejersker, oprettelse af handicapråd i 

regionen og færdiggørelse af renoveringen af sydfløjen på Gentofte Hospital. 

Mogens Nielsen oplyste endvidere, at der skal være valg til Danske Ældreråd. Opstillingsliste skal 

være klar til udgangen af januar 2015. Emnet tages op på seniorrådets møde i november.     

 

Connie Engelund Erichsen orienterede om at plejehjemmene får ”besøg” af mange rumænere p.t. 

 

 

7. Næste møde. 

Onsdag den 8. oktober 2014. 

 

8. Eventuelt. 

Intet. 

 


