
Seniorrådet i Gentofte Kommune 

 

Referat fra Seniorrådets møde den 17. oktober 2012. 

Til stede: Frederik Teisen, Alf Wennevold, Sonja Minor Hansen, Susi Alsfelt Riise-Knudsen, Lene 

Bay, Jette Sørensen, Per Bjarvin og Steen Borup-Nielsen. Afbud fra Connie Engelund Erichsen. 

Fra Social & Sundhed: Thomas Bille, Susanne Khalil (referent). 

Fra Kommunalbestyrelsen: Hans Toft, Kirsten Kierkegaard. Afbud fra Marianne Zangenberg og 

Louisa Schønnemann Bøttkjær.  

   

1.  Godkendelse af referat fra sidste møde. 

Referat godkendt. 

 

2. Meddelelser fra formanden. 

Frederik Teisen oplyste, at Lone Gladbo deltager i seniorrådets novembermøde for at orienterer om 

IT/digitalisering. Samtidig oplyste Frederik Teisen, at han udtræder af IT/digitaliserings-

arbejdsgruppen. Der er var bred enighed om, at ældre borgere skal opnå et minimum kendskab til 

IT, så borgeren er i stand til at klare sig selv. Jette Sørensen oplyste, at lokalerne hos Ældresagen er 

helt fyldt, når der afvikles IT-kurser, så behovet er stort.    

Per Bjarvin og Steen Borup-Nielsen meldte sig som frivillige til at indtræde i arbejdsgruppen.     

Kirsten Kierkegaard sagde, at der ikke skulle herske tvivl om, at IT/digitalisering for ældre borgere 

vægtes højt, men at man bør finde ud af, hvor stort behovet er, så man kan få organiseret 

undervisningen. Konkret skal man finde ud af hvad målet skal være, hvor meget der skal undervises 

og hvor mange der skal undervises.   

Jette Sørense foreslog en fælles undervisningsplan, der er centralt styret med udgangspunkt i et 

elementært IT-grundkursus. 

Steen Borup-Nielsen omtalte avisartikler som kopieres til rådets medlemmer. Artikler udsendes 

med dagsordenen til det kommende møde i november.  

 

3. Status – prøvespisning på plejehjem.  

Sonja Minor Hansen spurgte til hvor mange der har prøvespist maden fra KRAM på 

plejehjemmene. En del oplyste, at de allerede havde prøvespist maden og flere har lavet en 

fremtidig aftale. Steen Borup-Nielsen tilføjede, at den gennemførte brugerundersøgelse har klarlagt 

hvordan tilfredsheden med maden er. 

Thomas Bille oplyste, at der er lavet aftale med KRAM’s kok om besøg på plejehjemmene, med 

henblik på om nødvendigt, at kvalificere sluttilberedning og anretning samt give KRAM input til 

videre kvalitetsudvikling af maden.    
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4.  Evaluering – Ældredage. 

Sonja Minor Hansen efterlyste gode ideer til næste års Ældredage. Per Bjarvin oplyste, at mange 

ældre ikke ved noget om Seniorrådet, men bliver glade for oplysningen.  Sonja Minor Hansen 

foreslog, at man kunne kontakte Villabyerne for at få dem til at skrive om Seniorrådet og dets 

arbejde. Jette Sørensen sagde, at det ud fra hendes vurdering er en mulighed der kan anvendes til at 

synliggøre rådets arbejde. 

Susi Alsfelt Riise-Knudsen foreslog, at der til næste år blev serveret noget andet end kringle til 

Ældredage. 

 

 

5. Eventuelle rapporteringer.  

Lene Bay orienterede om deltagelse i forstanders runde fødselsdag på Nymosehave som var meget 

festlig for alle. 

Sonja Minor Hansen orienterede om deltagelse i beboer-pårørenderådsmøde på Ordruplund. Der er 

stor udskiftning i beboer-pårørenderådet.   

Alf Wennevold orienterede om deltagelse i bilkursus hvor man får 3 x 2 timers teori. 

Per Bjarvin orienterede om deltagelse i beboer-pårørenderådsmøde på Brogårdshøj hvor alt går fint. 

Steen Borup Nielsen orienterede om deltagelse i Høstfest på Rygårdcentret, hvor der var 

fremragende mad fra KRAM. 

  

 

6. Orientering fra socialudvalget – herunder nyt fra Regionen. 

Hans Toft orienterede om vedtagelsen af kommunens budget for 2013.  

Kirsten Kierkegaard orienterede om at kommunen har fået 3,7 mio. kr. fra puljemidler fra 

regeringen som skal bruges til sundhedstiltag. Projektet ”Træn dig fri” som er hjælp til selvhjælp er 

en succes. Forløbsprogrammer for kronikere er implementeret f.s.v.a. diabetes II og KOL. Det er 

borgere der allerede har en kronisk sygdom som får hjælp til at sygdommen ikke forværres. 

Der er et tæt samarbejde med Lyngby Taarbæk og Rudersdal kommuner om genoptræning for at 

kvalitetssikre behandlingen og udnytte stordriftsfordele. 

Sammen med 45 andre kommuner indgår Gentofte Kommune i et KL-projekt om dokumentation af 

sygeplejeydelser. Kirsten Kierkegaard oplyste, at det sidste nye projekt er sundheds coaching for 

borgere der er markant overvægtige. Al erfaring viser, at hvis man har deltaget i et år, er der håb 

om, at man fastholder sit vægttab og nye livsstil. Kirsten Kierkegaard oplyste endvidere, at Gentofte 

Kommune har trukket sig i forhold til frikommuneforsøget ”kommunens indgriben uden borgers 

samtykke i tilfælde hvor borger lever i eget hjem”. Gladsaxe har valgt at ansøge om forsøget.        

 

7. Næste møde.  

Onsdag den 14. november 2012 kl. 10-12 i udvalgsværelse 1. 
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8. Eventuelt. 

Susi Alsfelt Riise-Knudsen spurgte, om alle beboere på Kridthuset skal flytte, hvortil der blev svaret 

ja. Samtlige af Kridthusets beboere flytter ind på Egebjerg i 2013. 

 

 


