
 

Seniorrådet i Gentofte Kommune 

 

Referat fra Seniorrådets møde den 20. marts 2019 

Til stede: Inger Hee, Alf Wennevold, Per Bjarvin, Susi Alsfelt Riise-Knudsen, Ole Scharff-

Haarbye, Mona Gøthler, Preben Bildtoft, Susanne Borch og Else Ørsted.   

Fra Social & Sundhed: Susanne Andersen, Lone Jørgensen, Susanne Khalil (referent).  Afbud fra 

Helene B. Rasmussen.   

Fra Kommunalbestyrelsen: Afbud fra Bente Frimodt-Møller, Anne Hjorth og Louisa 

Schønnemann Bøttkjær.     

 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde. 

Godkendt med enkelt rettelser til pkt. 3., 2. afsnit, samt pkt. 9, 7. afsnit.  

  

 

2. Meddelelser fra formanden. 

Inger Hee orienterede om artikel om seniorrådet, der bringes i næste nummer af GLN. 

 

Inger Hee oplyste, at seniorrådet er inviteret til at deltage i en workshop om Mad og Måltidspolitik.  

http://www.gentofte.dk/da/Indflydelse-og-politik/Politikker/Mad-og-m%C3%A5ltidspolitik 

 

Spurgte om der var nogle der kunne have lyst til at deltage. Det blev besluttet, at Mona, Susi og 

Inger deltager. Susanne Khalil giver forvaltningen besked. 

Inger Hee oplyste endvidere, at en borger har henvendt sig efter deltagelse i seniorrådets temadag 

om bofællesskaber. Borgeren udtrykte utilfredshed med den tilbagemelding der var udsendt. Inger 

Hee oplyste, at der vil blive afholdt et nyt møde og de personer der deltog i temadagen vil blive 

inviteret til at deltage i mødet. ¨ 

Mona Gøthler mente dog ikke, at rådet havde lovet noget på mødet, andet end at rådet ville formidle 

at udsende det materiale der blev omdelt på temadagen.  

Susanne Borch oplyste, at bofællesskaber ikke er en kommunal opgave men udelukkende en privat 

opgave.  

 

Inger Hee oplyste, at hun har modtaget klager fra borgere der oplyser, at der er problemer med at 

læse referater på hjemmesiden og der mangler diverse opdateringer. Susanne Khalil følger op på 

dette.  

 

Alf Wennevold oplyste, at han har modtaget udkast til program for workshop om trafik der afvikles 

den 8. maj. Der vil være en række boder, både indendørs og udendørs. 

Alf sender programmet til rådets medlemmer. 

 

 

   

3. Seniorrådets satsningsområder. 

Inger Hee orienterede om deltagelse i møde med madudbyderne. Hver madudbyder mødes med de 

4 kommuner.  

http://www.gentofte.dk/da/Indflydelse-og-politik/Politikker/Mad-og-m%C3%A5ltidspolitik
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Lone Jørgensen tilføjede, at der inviteres til et dialogmøde med de udbydere der er interesseret i at 

samarbejde om at levere mad til de hjemmeboende. 

Mona Gøthler spurgte, om man vil bibeholde de leveringstider som forefindes? Oplyste, at hun var 

bekendt med at man har ændret leveringstiderne i Frederiksberg Kommune hvilket har skabt noget 

forvirring. Lone Jørgensen svarede, at man ikke er blevet konkrete omkring kravene til udbyderne 

endnu, men at det kan være svært at indgå en ny aftale uden at der kommer ændringer i forhold til 

den nuværende aftale. Susanne Andersen tilføjede, at det er et stort logistisk arbejde at få tingene til 

at gå op. 

 

Ole Scharff-Haarbye spurgte, om det er de 4 kommuner der samarbejder om en fælles aftale om 

opgaven, hvilket Lone Jørgensen svarede ja til. Aftalen skal være på plads senest 1/1-2020 og der 

arbejdes efter en meget stram tidsplan.    

 

Inger Hee sagde sluttelig, at det kan være ganske vanskeligt at tjene penge for leverandøren af mad 

til hjemmeboende, og derfor har de 4 kommuner valgt at slå sig sammen om opgaven i et forsøg på 

at gøre det mere attraktivt for udbyderne. 

 

Inger oplyste, at der har været afholdt nogle møder i arbejdsgruppen om værdighed. 

Arbejdsgruppen har valgt at koncentrere sig om de hjemmeboende ældre. I den forbindelse takkede 

hun for samarbejdet med forvaltningen omkring indhentelse af informationstal til brug for at 

arbejdsgruppen kan konkretiserer deres opgave.  

Der blev spurgt til hvad pengene fra værdighedspuljen er gået til? Ole Scharff-Haarbye svarede, at 

værdighedspuljen tidligere har været i høring i rådet. Susanne Andersen foreslog, at fordeling af 

puljemidlerne gennemgås på ny, på et kommende seniorrådsmøde.   

 

Der blev spurgt til det nyeste tema i værdighedspolitikken, som Regeringen har besluttet skal være 

om ensomhed. Temaet havde jo en stor plads i første arbejde med politikken. Materialet fra dette 

arbejde genbesøges og på dette grundlag skriver forvaltningen forslag til tekst, som der kan arbejdes 

videre med i høring i seniorrådet, beboer/pårørenderåd, MED organisation m.m. Den opdaterede 

værdighedspolitik skal politisk behandles inden årets udgang.  

Temaet ensomhed har haft prioritet i flere år. Også i forhold til de svageste ældre. Indsatsen fra 

frivillige blev fremhævet, hvor f.eks. Hemingway Club blev til efter en indsats rettet mod mænd.  

ub”.    

Per Bjarvin tilføjede, at ensomhed typisk opstår når man kommer hjem og er alene. Til dette sagde 

Lone Jørgensen, at det er vigtigt at tale om ufrivillig ensomhed. Susanne Andersen tilføjede, at der 

er ingen enkle løsninger på problematikken og man kan godt være ensom selvom man f.eks. er 

sammen med andre mennesker. 

 

   

4. Danske Ældreråd/Regionsældreråd/Nordøstgruppen.  
Inger Hee oplyste, at formanden for Danske Ældreråd, Erik Stadsted er trådt tilbage med 

øjeblikkelig virkning, idet han har været udsat for chikane. Han stiller dermed ikke op til valg til 

formandsposten på Danske Ældreråds repræsentantskabsmøde den 29. april.  

  

Alf Wennevold orienterede om deltagelse i møde i nordøstgruppen. Her blev formandens afgang 

også drøftet. Oplyste at Rudersdal hverken får økonomisk tilskud eller sekretærbistand fra 

kommunen. Furesø Kommune har et stort antal seniorboliger oprettet på privat basis. Foreslog at 

man spurgte Furesø til råds omkring seniorboliger/bofællesskaber.  
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Alf Wennevold orienterede om deltagelse i Regionsældrerådsmøde den 20. marts hvor der var en 

gennemgang af hospitalsbyggerierne.  

Herlev – udbyggede tilbygninger – klar i 2020 

Hvidovre – udbyggede tilbygninger – klar i 2020 

Bispebjerg – udbyggede tilbygninger – klar i 2020 

Hillerød – der opføres helt nyt hospital  

 

I fremtiden vil alle hospitaler kun have enkeltmandsstuer.  

 

  

5. Status opgaveudvalg. 

Ole Scharff-Haarbye og Inger Hee deltager i møde i opgaveudvalget om tryghed der afholdes på 

rådhuset. 

 

 

6. Bordet rundt. 

Alf Wennevold orienterede om deltagelse i Ældre Sagens årsmøde, hvor borgmesteren skulle 

redegøre om kommunens ældrepolitik. 

Ældre Sagen har fået ny formand, Henrik Mauritsen. 

 

Ole Scharff-Haarbye orienterede om deltagelse i arrangement på Jægersborghave. 

Beboer/pårørenderådsmødet den 9. marts er udsat. Ole Scharff-Haarbye orienterede om deltagelse i 

beboer/pårørenderådsmøde på Kløckershave. Her er der nogle beboere som er ensomme og som 

ikke så let kommer ud af deres lejlighed. Der gøres en ekstra indsats for at støtte disse. 

Udviklingssygeplejerske Hanne Astrup havde været på besøg for at fortælle om arbejdet med 

demens venlig kommune.   

Kostrådet på Kløckershave er genetableret. Ole Scharff-Haarbye har på ny arrangeret at beboerne 

kan komme til fodboldkamp. 

Ole Scharff-Haarbye oplyste, at opslag om køreplaner er genetableret. Ole Scharff-Haarbye spurgte 

om trafikudvalget er nedlagt. Inger Hee svarede, at der, som tidligere oplyst, i stedet afholdes en 

trafikcafé. Alf Wennevold tilføjede, at Park & Vej står til rådighed hvis man har spørgsmål.  

 

Susi Alsfelt Riise-Knudsen orienterede om deltagelse i beboer/pårørenderådsmøde på Salem. 

Her blev man orienteret om, at der har været brandtilsyn. Det har medført øget opmærksomhed på 

placering af møbler m.m.   

   

Susi Alsfelt Riise-Knudsen oplyste, at hun har deltaget i møde med Styrelsen for Slotte- og 

Kulturejendomme vedrørende manglende handicap-P pladser ved Bernstorff Slot og slotshaven ved 

Dronning Louises Tehus. Afventer tilbagemelding.  

 

Orienterede endvidere om deltagelse i Danske Ældreråds møde i Allerød. Der var mange 

fremmødte, men man blev i første omgang placeret i et meget lille lokale ud møbler m.m. Da Susi 

Alsfelt Riise-Knudsen klagede over forholdene, blev mødet flyttet til kongressalen. 

    

Susanne Borch orienterede om deltagelse i husrådsmøde på Egebjerg. Man har vanskeligt ved at 

finde nye pårørende til husrådet. Her har man også drøftet ensomhed.  
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Else Ørsted orienterede om deltagelse i beboer/pårørenderådsmøde på Ordruplund. Her støttes 

beboerne i samvær f.eks. via muligheden for fælles at se gamle danske film, der er meget populære. 

 

Per Bjarvin oplyste, at Nymosehave har fået ny formand for beboer/pårørenderådet. Der sker meget 

på stedet. Beboer/pårørenderådet har kigget på tegningerne til de nye nabotilbygninger. Man er ikke 

helt tilfreds med placeringen. 

 

Preben Bildtoft oplyste, at Søndersøhave har holdt 80 års fødselsdag. Deltog ikke i festlighederne 

da han i stedet deltog i menighedsplejernes kursus hvor de overordnede emner handlede om 

besøgstjenesten og økonomi. Godt kursus der gav et fint indblik i, hvad menighedsplejerne står for.  

 

Mona Gøthler orienterede om deltagelse i beboer/pårørenderådsmøde på Adelaide. Her taler man 

også om ensomhed. Stedet arrangere mange ture og der er stor søgning til disse. 

 

Inger Hee nævnte, at hun har aftalt møde med Bente Frimodt-Møller og Helene B. Rasmussen. 

Mødet holdes den til 26. marts.  

Inger Hee orienterede om deltagelse i beboer/pårørenderådsmøde på Rygårdcentret.  

 

I forbindelse med referaterne fra de forskellige beboer/pårørenderåd, var der en god drøftelse af de 

roller seniorrådets medlemmer og de pårørende spiller i rådene. Der var enighed om at det er vigtigt 

at have beboernes behov og ønsker for øje. Rådene skal ikke ses som bestyrelser eller lignende. 

Målet er at understøtte de lokale ønsker og muligheder.  

Susanne Andersen foreslog at vedtægterne for beboer/pårørenderåd genbesøges med henblik på at 

sikre at teksten understøtter dette. 

  

 

7. Næste møde – onsdag den 24. april – mødet holdes på Rygårdcentret.  

 

8. Eventuelt. 

Ole Scharff-Haarbye oplyste, at Frivillighedscentret er flyttet fra Smakkegårdsvej til Byens Hus på 

Hellerupvej (tidligere Internationale Skole). Der er P-problemer på stedet. Per Bjarvin oplyste, at 

man ikke kan stille sin bil i gården, da brandvæsenet skal kunne komme frem. 

   

 

   


