
 

Seniorrådet i Gentofte Kommune 

Referat fra Seniorrådets møde den 21. oktober 2020 

Til stede: Inger Hee, Alf Wennevold, Preben Bildtoft, Susi Alsfelt Riise-Knudsen, Mona Gøthler, 

Else Ørsted, Susanne Borch, Per Bjarvin og Ole Scharff-Haarbye.  

Fra Kommunalbestyrelsen: Bente Frimodt-Møller, Anne Hjorth, Per Bruun Andersen. 

Fra Social & Sundhed: Helene B. Rasmussen, Susanne Andersen og Susanne Khalil (referent).  

 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde. 

Godkendt.  

 

2. Høring – Mad og Måltidspolitik. Bilag vedlagt. 

 

Helene B. Rasmussen gav en orientering om Mad- og Måltidspolitikken. Politikken er godkendt af 

Direktionen og forelægges nu til høring i seniorrådet. Målgruppen for den reviderede politik er 

børn, unge, voksne og ældre i kommunens institutioner, skoler og tilbud samt borgere, der modtager 

madservice i eget hjem. Den nye politik skal styrke og udvikle en sund mad- og måltidskultur og 

bidrage til at fastholde sunde mad- og måltidsvaner. Der er udarbejdet et udkast til kommunens nye 

Mad- og Måltidspolitik som har seks fokusområder, hvoraf kompetenceudvikling er nyt: 

• Det sunde valg 

• Rammer om måltidet 

• Borgere med særlige behov 

• Bæredygtighed 

• Inddragelse 

• Kompetenceudvikling 

 

Til hvert fokusområde er der knyttet målsætninger, der skal være med til at implementere politikken 

i praksis. Styregruppen bag Mad- og Måltidspolitikken anbefaler model B på Social & 

Sundhedsområdet.  Helene B. Rasmussen oplyste, at der arbejdes med tre forskellige modeller 

inden for økologi. Man går stille frem i et tempo der er realistisk og vil indføre mere og mere 

økologi i takt med at økologiske varer bliver mere almindelige. 

 

Inger Hee tog ordet og spurgte, om der var spørgsmål eller kommentarer til de anbefalinger der er 

noteret i materialet. Susanne Borch spurgte, hvad man konkret mener med ”beboere og 

plejepersonale skal være klædt på”.. (side 14, 2. afsnit). Helene svarede, at man tænker alt det 

faglige under måltidet, f.eks. den gode samtale under måltidet. Susanne Andersen supplerede med 

at sige, at i plejedelen er det en del af grunduddannelsen. Susanne Borch spurgte, hvordan man 

konkret uddanner medarbejderne, hvortil Susanne Andersen svarede, at det foregår som 

sidemandsoplæring og at det er en meget integreret del af hverdagen i plejeboligerne. Mona Gøthler 

spurgte, om man får tilbagemeldinger hvis det ikke lykkes? Susanne Andersen svarede, at 

situationen lige nu er svær, grundet COVID, men at man ikke har spurgt specifikt til, om det er et 

problem. Inger Hee tilføjede, at man må have tiltro til, at det der bliver sagt, er det der bliver ført ud 

i livet, og mente, at det er godt at kompetenceudvikling er kommet med i politikken. Susanne 
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Andersen sagde, at man skal huske på, at politikken er omfattende, og der er forskellige indsatser 

for hvert sit område. Rådet havde nogle opklarende spørgsmål som blev drøftet.  

 

Alf Wennevold var imponeret over brochuren der er indbydende. Inger Hee sagde sluttelig, at hun 

mente, at det vigtigste ikke er, om det er økologisk, men om borgerne kan lide maden. 

 

1) Seniorrådet tog Mad- og Måltidspolitikken til efterretning. 

 

 

2) Seniorrådet tiltrådte anbefaling om anvendelse af Model B på Social & Sundhedsområdet  

 

 

3. Gentofte Fri for Tyveri v/Gitte Larsen Dalskov. 

Gitte Larsen Dalskov – ny leder af Gentofte Fri for Tyveri- gav en kort orientering om projektet. 

Kommer fra et job i politiet hvor hun har været efterforsker. Takkede for, at nogle rådsmedlemmer i 

foråret stillede op, for at fortælle hvad man kan gøre for målgruppen.   

Baggrunden for ”fri for tyveri” er alt for mange tyverier. Hvad kan man gøre? Det nye tiltag er 

rettet mod borgere og erhvervsdrivendes egne muligheder. Inddragelse af borgere giver god mening 

og opgaveudvalget er super godt. Man arbejder med 4 konkrete tiltag – nabohjælp, vægterkorpset 

(ligger som en forespørgsel i ministeriet), tryghedsambassadør, tricktyveri. Omkring hvert 4 

indbrud kan man forhindre med nabohjælp. Opmærksomme naboer forhindre indbrud.  

Nabohjælp Gentofte er en ny app. Tyveri fra bil, båd m.m. med i appen. Kan downloades. Det er et 

lukket system. Logges på med Nem Id. Nabohjælp giver mening. Indbrud 1. oktober 2020 er faldet 

med 33 %. Bl.a. fordi vi er mere hjemme. Der er liv i kvarteret. Betyder noget at man passer på 

hinanden og holder øje. 3.385 nabohjælpere. Opfordrede til at man tilmeldte sig som nabohjælper.  

Tryghedsambassadør er en person med godt kendskab til sit lokale område. Personen skal være med 

til at styrke samarbejdet om forebyggelse. Der skal være så mange tryghedsambassadører som 

muligt så områder føler sig trygge. Er i gang med at udarbejde en mappe som uddeles til 

ambassadører. Mappen indeholder f.eks. materiale som kan uddeles til naboer m.fl.  

Per Bjarvin spurgte om Gitte Larsen Dalskov arbejdede alene, hvilket Gitte Larsen Dalskov svarede 

ja til, men at hun samarbejder med mange andre ansatte. 

Else Ørsted spurgte, hvorfor tricktyveri- sms service fra politiet er forsvundet. Gitte Larsen Dalskov 

svarede, at hun ikke vidste hvorfor politiet har valgt at droppe sms-service, men lovede at 

undersøge dette nærmere hos politiet.  

Preben Bildtoft mente, at der burde være flere skilte med ”Nabohjælp”. Gitte Larsen Dalskov 

svarede, at der ikke er evidens for, at skiltene virker.  

Susi Alsfelt Riise-Knudsen foreslog at man uddelte brochure til ejendomsmæglerne som kunne 

være en del af salgspakke. Gitte Larsen Dalskov svarede, at man skulle være lidt forsigtig med det, 

for nogle købere kunne blive nervøse for, om det signalerede mange indbrud, hvor et hus var til 

salg.  

Mona Gøthler sagde, at i forhold til indbrud er det de små ting der kan gøre forskel, f.eks. at man at 

slår naboens klap på postkassen ned osv.  
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4. Mødet den 18. november 2020 om temaet ”Genoplivning”. 

Læge Thomas Gorlén kommer med et oplæg og derefter vil der være en drøftelse om emnet. Inger 

Hee håbede, at Bente, Per og Anne har mulighed for at deltage i temamødet og så vil Sophie Harms 

blive inviteret.  

 

5. Status på COVID 19. 

Susanne Andersen gav en kort status på COVID 19 situationen. Det generelle smittetryk er 

stigende. Restriktionerne er foreløbig udvidet til at gælde til 31/10. Kommunen er pt. gået fra rød til 

mindre rød.  På Salem har tre beboere været testet positive. Er nu symptomfrie. Der foregår en 

systematisk test af alle medarbejdere og man er i dialog med styrelsen om, hvor ofte man skal teste.  

 

Susanne Borch oplyste, at hun har fået en konkret henvendelse fra fire pårørende til en beboer på 

Egebjerg. De har alle et godt forhold til deres familiemedlem men det er kun den ene pårørende der 

må besøge.  

Kan man ikke gøre noget omkring besøgsrestriktioner, da det for mange familier er en belastning? 

Susanne Andersen svarede, at plejehjemmene får mange henvendelser om dette, men at det er en 

myndighedsbeslutning og det er et påbud som skal følges. Den store forskel er, at den nærmeste 

pårørende må være der i forhold til i foråret, hvor man ingen måtte få besøg. Susanne Andersen 

sagde, at jo færre, jo bedre, set ud fra en smittefaglig vinkel. 

Mona Gøthler spurgte, om man må hente en beboer og tage beboeren med ud og spise. Susanne 

Andersen svarede, at det må man, men man øger risiko for smitte. 

  

 

 

6. Forslag til mødeplan for 2021. 

Forslag til mødeplan for 2021 blev godkendt.  

Preben Bildtoft spurgte, om dato for afholdelse af seniorrådets valg i 2021 er fastlagt. Inger Hee 

svarede, at dato ikke er fastlagt, men det skal den. Det blev aftalt, at Karl Bøtker indkaldes til det 

kommende formøde i november.  

 

 

7. Meddelelser fra medlemmerne, herunder status på medlemmernes opgaver. 

Susi Alsfelt Riise-Knudsen oplyste, at Salem forventer at afholde beboer- pårørenderådsmøde i 

november. Afventer om mødet bliver afholdt.  

 

Ole Scharff-Haarbye oplyste, at han har talt med Peter Kirch fra Teknik og Miljø. Busplaner skulle 

have været evalueret i foråret, men pga. COVID 19 er evalueringen udsat til næste år. På 

Kløckershave er brandsikring en anelse forsinket. Dialogmøde i næste uge.  

På Jægersborghave er der pt. ingen møder, da stedet mangler en forstander. Det går godt med 

byggeriet.  

Alf Wennevold oplyste, at næste møde i regionsældrerådet er aflyst grundet COVID 19. Afventer 

svar på hvornår Holmegårdsparken afholder næste møde i beboer-pårørenderådet.  
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Per Bjarvin oplyste, at Nymosehave har haft en enkelt person der er konstateret smittet med COVID 

19. Stedet afholder nyt valg til beboer-pårørenderådet den 28. november. 

Mona Gøthler spurgte, om Kvalitetsstandarderne er godkendt, hvilket der blev svaret ja til. Afventer 

indkaldelse til beboer-pårørenderådsmøde både for Adelaide og Lindely.  

Preben Bildtoft orienterede om at der har været afholdt valg til beboer-pårørenderådsmøde på 

Brogårdshøj. Der var en høj stemmeprocent. Hanne Munk der er ny leder af stedet, referere både til 

menighedsplejen og til kommunen. Det fungere godt. Der er stadig en leder for aktiviteterne fra 

menighedsplejerne. 

Else Ørsted oplyste, at forstanderen på Ordruplund har opsagt sin stilling. Ordruplund lukker, da 

beboerne overflyttes til de nye boliger på Jægersborghave i foråret. Susanne Andersen oplyste, at 

alle beboere og pårørende er orienteret.  

Anne Hjorth oplyste, at kommunens budget er vedtaget med18 ud af 19 står bag budgettet. Det er 

en 2 årig aftale. Der vil komme en skattestigning, men den bliver lidt mindre end først beregnet 

Mona Gøthler spurgte til forslag om at gøre kommunen grønnere. Bente Frimodt-Møller oplyste, at 

høringen er udskudt et par måneder.  

Bente Frimodt-Møller oplyste, at besøg på plejehjem er en udfordring. Har været en strabaserende 

tid for de ansatte, idet der hele tiden kommer nye retningslinjer. Stor opgave at løfte Pleje- og 

ældreområdet. Fungere godt og har været opstillingsparat i en svær tid. Oplyste endvidere, at der 

skal spares på det administrative område pga. øget udligning.  

Mona Gøthler spurgte, om der kommer besparelser på plejeområdet, hvilket Bente Frimodt-Møller 

svarede nej til.  

Susanne Andersen oplyste, at det også er administrative funktioner andre steder end på rådhuset der 

skal spare.  

Inger Hee oplyste, at der er planlagt beboer- pårørenderådsmøde på Rygårdscentret, men ved ikke 

om mødet gennemføres, pga. COVID 19. 

Mona Gøthler spurgte, hvorfor man ikke må ryge når man arbejder hjemme. Helene B. Rasmussen 

svarede, at man ikke må ryge i arbejdstiden, uanset hvor den udføres. 

 

 

8. Næste møde – onsdag den 18. november. Temamødet holdes på rådhuset, udv. D. 

 

9. Eventuelt. 

 

Mona Gøthler oplyste, at hun har fået en række henvendelser vedr. genoptræning. Lovgivningen er 

lidt uklar. Genoptræningsteamet vil gerne komme og fortælle om genoptræning. Det blev aftalt, at 

et besøg af teamet kan planlægges til begyndelsen af 2021. 
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