
Seniorrådet i Gentofte Kommune 

 

Referat fra Seniorrådets møde den 3 maj  2017 

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

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

Fra Social & Sundhed:, Lone Jørgensen, Susanne Andersen (referent)  

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

 

 

 

Mødet startede med en omvisning på Ordruplund ved forstander Marianne Løvdahl. 

 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde. (5/4)  

 

Godkendt. 

 

2. Meddelelser fra formanden. 

Alf Wennevold orienterede om at Frederik Teisen, tidligere var formand for Seniorrådet, var død. 

Æret være hans minde. 

  

 

3. Strategi for Seniorrådsvalget. 

Mogens Nielsen oplyste, at han har haft kontakt til Jens Gaardbo, som desværre (pga. sin kontrakt) 

ikke har mulighed for at bidrage til opgaven med at skabe mere opmærksomhed omkring 

Seniorrådet.  

Mogens Nielsen arbejder videre med andre relevante kontakter. 

 

 

4. Danske Ældreråd/Regionsældreråd. 

Ole Scharff-Haarbye refererede fra Danske ældreråds repræsentantskabs møde, hvor der var valgt 

ny formand – efter kampvalg. Der havde været en række spændende oplæg på mødet, hvor der også 

var god mulighed for at skabe relationer. Der vil udkomme referat fra mødet.  

 

5. Status opgaveudvalgene. 

Der er nedsat et nyt opgave udvalg med fokus på digitalisering. Alf Wennevold tilkendegav at 

Seniorrådet vil være til rådighed, hvis udvalget får brug for at sparre med repræsentanter for 

seniorer 

Bente FM orienterede om opgaveudvalget for Borgerrettet behandling, som har afholdt 4 møder. 

Der er nu skitseret strategiske målsætninger og der arbejdes videre frem til sidste møde i udvalget. 

(6/6). Seniorrådet vil få det samlede materiale i høring.  

 

 

6. Henvendelser til forvaltningen og eksterne leverandører m.m. 
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På baggrund af en konkret henvendelse til en ekstern leverandør drøftede Seniorrådet de aftalte 

principper for henvendelser og bestillinger hos forvaltning og eksterne samarbejdspartnere. Det er 

aftalt at sådanne henvendelser sker efter fælles beslutning i Seniorrådet.  

 

7 Bordet rundt.  

Preben Bildtoft var blevet inspireret af en TV udsendelse om en IT portal ”Bobelberg” som kan 

anvendes til at ”efterlyse” samarbejdspartnere til alt fra spisegrupper, traveture til frimærkebytning. 

Bente Frimodt-Møller fortalte at mange grupper i kommunen efterspørger en mulighed for at koble 

interessenter sammen. Det vil være optimalt at have et system, der kan håndtere et bredt behov. 

Forvaltningen kender godt til Bobleberg, og er i gang med at undersøge mulighederne i systemet. 

Der meldes tilbage til Seniorrådet, når der er mere viden om emnet  

Helene Rasmussen orienterede om frikommune forsøget om akutsygepleje på tværs af de 4 

kommuner. Ansøgningen er revideret efter en dialog med ministeriet og er fremsendt igen. Der er 

ikke store ændringer i målene i ansøgningen 

 

Ole Scharff-Haarbye spurgte til klippekort for plejebolig beboerne. Det blev oplyst at der netop er 

udkommet en pjece, som skal bruges til formidling lokalt, ligesom der skrives om mulighederne i 

beboerbladene. Pjecen sendes med referatet ud til Seniorrådet  

Ole Scharff-Haarbye kommenterede tilbuddene i årets busture. Han havde et ønske om nye tilbud. 

De øvrige deltagere mente at der var en passende blanding mellem kendte og nye seværdigheder.  

 

Mona Gøthler orienterede om møde på Adelaide, hvor rammerne for klippekortet havde været 

drøftet. De blev opfattet som værende lidt bureaukratiske (ministerielle krav) Der havde også været 

besøg af det aktiverende team, som fik mange roser for deres kreative og dygtige tilgang til 

aktiviteter. Ligesom der er tilfredshed med at have fået en plejehjemslæge og penge til byhave 

(værdighedspulje). 

Mona Gøthler deltager ikke i seniorrådsmødet næste gang.  

 

Sonja Minor Hansen refererede fra møde på Søndersøhave, hvor der var stor begejstring for de 

muligheder Klippekortet giver. 

 

Per Bjarvin fortalte at Nymosehave også er meget tilfreds med at have fået en plejehjemslæge. 

Fortalte endvidere at beboer/pårørenderådet i Nymosehave arbejder meget aktivt med værdigheds- 

politikken og drøfter en fælles forståelse af indholdet. 

 

Poul V Jensen meldte afbud til næste møde.  

 

 

8. Næste møde.  

Næste møde afholdes onsdag den 7. juni afholdes på Rådhuset.  

Mogens Nielsen aftaler med Rygårdcentret hvornår der kan være møde og rundvisning hos dem.  

  

 

 

9. Eventuelt. 

Sonja Minor Hansen fortalte at det flyttede læskur på Jægersborg Alle giver lidt nye problemer. Der 

er et træ som er lidt svært at passere. Sonja kontakter selv forvaltningen om problemet.  
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Der blev spurgt til nyt om IT-området og muligheden for at mødes med Annette Ishøy og Marianne 

Grundsøe om emnet. Det blev aftalt at Susanne Andersen undersøger, om der nogle relevante 

nyheder på området, som de skal inviteres til at fremlægge  


