
Seniorrådet i Gentofte Kommune 

 

 

Referat fra Seniorrådets møde den 13. april 2016. 

Til stede: Alf Wennevold, Mogens Nielsen, Susi Alsfelt Riise-Knudsen, Mona Gøthler, Ole 

Scharff-Haarbye, Preben Bildtoft, Per Bjarvin, Susanne Borch og Sonja Minor Hansen. 

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 Adelaide 

Forstander Hanne Tårup Jensen forestod omvisning på Salem. 

 

2. Godkendelse af referat. 
Godkendt. 

 

3. Meddelelser fra formanden. 

Alf Wennevold oplyste, at han havde haft en god samtale med Jette Sørensen, formand for Ældre 

Sagen i Gentofte.  

Enighed om at der, under hensyn til at man hver især har sit ståsted og ikke promoverer sig på 

hinandens bekostning, arbejdes på et tættere samarbejde, til gavn for de ældre i kommunen. Mogens 

Nielsen og Per Bjarvin repræsenterer indtil videre seniorrådet i møderækken. Aftalt møde den 18. 

april med Jette Sørensen.   

 

Formanden omdelte Seniorrådets nye pjece. Susanne Khalil sørger for at den nye pjece omdeles til 

bibliotekerne.  

 

 

4. Status – opgaveudvalgene. 

Opgaveudvalget for Trafik har færdigbehandlet deres indstilling der skal behandles på Teknik og 

Miljøudvalgets møde den 10. maj og til høring i Seniorrådet den 11. maj.  

Bente Frimodt-Møller orienterede om at der pt. har været afholdt 2 møder i opgaveudvalget om 

Værdighedspolitik. Som i de øvrige opgaveudvalg arbejdes der ud fra en meget stram tidsplan. 

Forvaltningen har lavet et gedigent stykke arbejde og lige nu samles de mange indkomne forslag 

som nu skal defineres i konkrete visioner inden for de 5 områder. Indstilling skal være klar til 

behandling i Socialudvalget den 18. maj og til høring i Seniorrådet den 7. juni. Der blev spurgt til 

hvem der har overtaget den ledige plads i Opgaveudvalget om Værdighedspolitik. Bente Frimodt-

Møller oplyste, at Mette Jønsson, beboer på Kløckershave, er indtrådt i opgaveudvalget.       

 

5. Seniorrådets temamøde 25. maj. 

Susi Alsfelt Riise-Knudsen oplyste, at Christine Svane fra Ensomme Gamles Værn og Malene 

Brandt fra Frivilligcenter Gentofte deltager i temamødet den 25. maj. 

Susi Alsfelt Riise-Knudsen efterlyste information om hvor man kan gå hen hvis man er ensom.    
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Der var en generel drøftelse af ensomhed. Enighed om at det er vanskeligt at få kontakt til de 

borgere som ikke kommer ud af deres bolig. Per Bjarvin henviste til, at der engang i mellem 

afholdes fællesspisning i Vangede. Alle er velkomne. Bente Frimodt-Møller henviste til 

kommunens biblioteker, som afholder en lang række arrangementer samt til de mange selvstartede 

aktiviteter der findes i kommunen.  

 

Sonja Minor Hansen foreslog at Ældre Sagen, Seniorrådet og Sundhed for Seniorer kunne gå 

sammen om at skabe nogle aktiviteter for ensomme.   

 

Susanne Borch sagde, at ensomhed vil blive mere udbredt med tiden, for i dag benytter man f.eks. i 

højere grad at maile sammen, i stedet for ar ringe, hvilket er medvirkende til at den personlige 

kontakt forsvinder. 

  

Mogens Nielsen fortalte, at Rygårdcentret med stor succes får beboerne ud af deres bolig.  

 

Anne Hjorth supplerede med at sige, at hun personligt har erfaret, at ensomhed måske i nogle 

situationer kan handle om den beboersammensætning der er på et plejehjem. Måske er der en 

beboer der er fysisk dårlig, men mentalt frisk og omgivet af demente og derfor kan føle sig lidt 

ensom.  

 

Ole Scharff-Haarbye oplyste, at busserne på plejehjemmene bliver flittigt benyttet til de mange ture 

der arrangeres. Turene er meget populære og meget søgt. Kløckershave deler bus med et andet sted 

og Ole Schaff-Haarbye påpegede, at det ville være optimalt hvis Kløckershave kunne få sin egen 

bus. 

 

Lone Jørgensen sagde, at der ikke findes en entydig løsning på ensomhed, men at man må forsøge 

at afhjælpe ensomheden, når man opdager den.  

 

 

6. Bordet rundt. 

Ole Scharff-Haarbye efterlyste en ny mødedato for oktober-mødet, der er aflyst p.g.a. 

Rådhusdagene. Alf Wennevold svarede, at punktet tages op på næste møde. 

 

 

7. Danske Ældreråd/Regionsældreråd. 

Der var ingen bemærkninger.  

 

 

9. Næste møde. 

Mødet den 11. maj holdes på rådhuset, udv. 1. 

   

10. Eventuelt.  

Der var ingen bemærkninger. 

 


