
Seniorrådet i Gentofte Kommune 

 

Referat fra Seniorrådets møde den 16. maj 2012. 

Til stede: Frederik Teisen, Alf Wennevold, Sonja Minor Hansen, Susi Alsfelt Riise-Knudsen, Steen 
Borup-Nielsen, Lene Bay, Jette Sørensen, Per Bjarvin og Connie Engelund Erichsen. 

Fra Social & Sundhed: Søren Bønløkke, Thomas Bille, Helge Hansen, Susanne Khalil (referent). 

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

   

1. Godkendelse af referat fra sidste møde. 

Referat godkendt med enkelte rettelser og én enkelt tilføjelse. Tilrettet referat er udsendt pr. mail på 
ny. 

  

2. Meddelelser fra formanden. 

Intet.  

 

3. Udbetaling Danmark.  

Frederik Teisen spurgte om der var spørgsmål til det udsendte materiale ”Lov om Udbetaling 
Danmark” hvilket ikke var tilfældet.  

 

4. Brugerundersøgelse vedr. KRAM.  

Søren Bønløkke orienterede om den kommende brugerundersøgelse af madordningen på 
ældreområdet. Markedet har været undersøgt for professionelle firmaer der laver 
brugerundersøgelser og kommunen har valgt Socialforskningsinstituttet (SFI) til at lave 
brugerundersøgelsen, da SFI har stor erfaring og kendskab til ældreområdet, og bruger seniorer til at 
interviewe de ældre. Ca. 500 ældre personer skal indgå i brugerundersøgelsen heraf er de 200 
hjemmeboende, 75 plejehjemsbeboere, 80 i plejeboliger med hjemmehjælp, 65 dagcenterbrugere og 
75 brugere på Tranehaven. Forløbet af undersøgelsen skal gå stærkt, da den efter planen skal være 
færdig inden sommerferien. Undersøgelsen skal ud over at afdække brugernes tilfredshed med 
maden, kunne danne grundlag for, at lave konkrete justeringer af ordningen, hvis det viser sig at der 
er noget der ikke lever op til den forudsatte kvalitet. Søren Bønløkke oplyste, at det er SFI der har 
ansvaret for den kvalitative og faglige vurdering af brugerundersøgelsen.   

Connie Engelund Erichsen påpegede, at maden fra KRAM ernæringsmæssigt er helt i orden.  

Sonja Minor Hansen spurgte, om det var muligt at seniorrådsmedlemmer af beboer/pårørenderåd 
kunne få lov at prøvespise maden, hvortil Søren Bønløkke svarede, at det kan det godt.   

 

5. Valg af næstformand til Seniorrådet.  



Frederik Teisen orienterede rådet om, at han ikke genopstiller til næste Seniorrådsvalg, der finder 
sted til november 2013. Der blev omdelt stemmesedler til valg af ny næstformand. Sonja Minor 
Hansen blev valgt til næstformand med 5 stemmer mod 4 til Steen Borup-Nielsen.       

 

6. Eventuelle rapporteringer. 

Per Bjarvin orienterede om deltagelse i beboer/pårørenderåd på Brogårdshøj. Adgangsforholdene til 
Brogårdshøj er blevet udbedret til stor glæde for alle brugerne.  

Connie Engelund Erichsen orienterede om Holmegårdsparkens ansøgning til Socialstyrelsen 
vedrørende frivilligprojekt.  

Jette Sørensen orienterede om sin introduktion til Kløckershave og Salems beboer/pårøenderåd. 
Orienterede endvidere om at Ældresagen med stor succes har gennemført kurser i NEMID.  Louisa 
Schønnemann spurgte, om der var mulighed for at få introduktion til I-pad m.v. Frederik Teisen 
oplyste, at man p.t. er i gang med at se på IT-undervisningsmuligheder.  

Sonja Minor Hansen orienterede om deltagelse i Danske Ældreråds årsmøde på Nyborg Strand. 
Udtrykte utilfredshed med at formandsvalg m.v. var afgjort på forhånd. Frederik Teisen sagde, at 
rådet kan overveje, om man skal udmelde sig af Danske Ældreråd.   

 

7. Orientering fra socialudvalget – herunder nyt fra Regionen. 

Kirsten Kierkegaard orienterede om Åbent Hus på Jægersborghave. Arrangementet var en stor 
succes, idet flere end 200 borgere, pårørende m.fl. havde tilmeldt sig fremvisningen.    

Det går fremad med byggeprojektet på Jægersborghave. Der er arbejdet med at konkretisere 
projektet som har medført en række tilpasninger og ændringer. F.eks. har der været bygget en prøve  
af et badeværelse i fuld størrelse, for at man kan være sikker på at det fungere optimalt. Der har 
ligeledes været arbejdet med det arkitektoniske udseende og der er sket tilpasninger i forhold til 
haveanlægget.  

Kirsten Kierkegaard orienterede om et nyt projekt om kræftrehabilitering der starter 1. juni og køres 
i samarbejde med Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner. Kræftens Bekæmpelse er også partner 
i projektet. Flere kræftpatienter lever længere og projektet går ud på at tilbyde kræftpatienter 
fysioterapi, rygeafvænning, kostråd m.m. for at give patienterne en bedre livskvalitet, men også for 
at få folk hurtigere tilbage på arbejdsmarkedet. Alf Wennevold spurgte, om der er tilknyttet en 
ergoterapeut til projektet, da det er vigtigt at beskæftige sig med andet end sin sygdom, når man er 
alvorligt syg. 

Søren Bønløkke oplyste, at der på et kommende seniorrådsmøde gives en status på den samlede 
moderniseringsplan. 

  

8. Næste møde. 

Onsdag den 13. juni 2012. Mødet holdes i udvalgsværelse 1.  

 

9. Eventuelt. 

 2



 3

Lene Bay spurgte, hvordan det går med bilistkurser. Søren Bønløkke svarede, at han vil følge op på 
spørgsmålet. Lene Bay oplyste, at der skal udarbejdes en ny opdateret planche til standen til 
Ældredagene. Connie Engelund Erichsen orienterede om Holmegårdsparkens kommende 
sommerfest og omdelte invitationer til rådets medlemmer.  


