
Seniorrådet i Gentofte Kommune 

 

Referat fra Seniorrådets møde den 13. maj 2015. 

Til stede: Alf Wennevold, Connie Engelund Erichsen, Sonja Minor Hansen, Ole Scharff-Haarbye, 

Susi Alsfelt Riise-Knudsen, Per Bjarvin, Mona Gøthler, Susanne Borch og Mogens Nielsen. 

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

Fra Kommunalbestyrelsen: Bente Frimodt-Møller. Afbud fra Anne Hjorth og Poul V. Jensen.   

 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde. 

Godkendt.  

 

 

2. Meddelelser fra formanden.  

Alf Wennevold orienterede om problemer med parkering i Gentofte Kommune. Der er rigtig mange 

ulovlige parkeringer rundt om i kommunen, og særligt mange problemer med biler der holder 

ulovligt parkeret på handicappladser. Emnet tages op til drøftelse på juni-mødet.  

 

3. Henvendelse fra Handicaprådet vedrørende kommunale arrangementer for hørehæmmede.   
Handicaprådet har haft en henvendelse fra en borger vedrørende kommunale arrangementer for 

hørehæmmede – specifikt kommunens forårsture. Susanne Khalil oplyste, at der for et par år siden 

var en borger der henvendte sig, med ønske om, at der blev afviklet en særlig bustur for 

hørehæmmede. Dengang blev det undersøgt om muligheden for at installere en form for teleslynge i 

bussen, så hørehæmmede kunne høre guiden bedre. Copenhagen Excursions oplyste efterfølgende, 

at dette ikke var teknisk muligt, da det ville influere på den teknik der er installeret i busserne. Dette 

blev meddelt borgeren.   

 

Alf Wennevold oplyste, at sagen vil blive drøftet nærmere mellem Seniorrådet og Handicaprådets 

formandsskaber. 

      

 

4. Høring om Praksisplan for Fysioterapi i Region Hovedstaden 2015-19.  

Thomas Bille orienterede om praksisplanen som 9 kommuner står bag. Lige nu er praksisplanen til 

politisk behandling i kommunerne. 

Alf Wennevold påpegede at der på side 16 – vedrørende vederlagsfri fysioterapi stod oplyst, at 

Gentofte havde oprettet tilbud til 1 borger. Thomas Bille oplyste, at dette var en fejl og ikke korrekt.  

 

Seniorrådet tilsluttede sig høringssvaret til Praksisplan for Fysioterapi. 

 

 

5. Input fra rådets medlemmer. 

Connie Engelund Erichsen, Mogens Nielsen og Susi Alsfelt Riise-Knudsen orienterede om 

deltagelse i Danske Ældreråds Repræsentantskabsmøde i Nyborg. Der var ca. 500 deltagere til 

arrangementet. Statsminister Helle Thorning holdt en fin tale om velfærdsstaten og ældrepolitik. 

Der var en super underholdning til festaftenen. 
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Susi Alsfelt Riise-Knudsen deltog i workshop om bla. ensomhed og robotter i ældreplejen, Mogens 

Nielsen deltog i workshop hvor bl.a. Assens kommune havde iværksat et projekt for 

førtidspensionister, der på frivillig basis hjælper med at bygge petanque-bane m.m.  

Connie Engelund Erichsen afholdt selv en workshop om værdighed i ældreplejen.  

 

Connie Engelund Erichsen oplyste, at Danske Ældreråd i 2016 afholder deres årlige 

repræsentantskabsmøde den 2. og 3. maj.    

 

Connie Engelund Erichsen efterlyste referater fra regionsældrerådsmøderne. Sonja Minor Hansen 

lovede at fremskaffe disse til rådets medlemmer.    

 

Mona Gøthler orienterede om deltagelse i beboer/pårørenderådsmøde på Lindely. Der arbejdes på at 

færdiggøre værdiggrundlag for Lindely. Stedet afholder sommerfest den 19. maj. Som noget nyt har 

stedet indført pårørendesamtaler.  

Mona Gøthler orienterede om deltagelse i beboer/pårørenderådsmøde på Adelaide. Stedet afholder 

fest den 25. juni. Alt går fint og der er stor tilslutning til husets musikalske arrangementer. 

 

Sonja Minor Hansen orienterede om deltagelse i beboer/pårørenderådsmøde på Ordruplund. Stedet 

er i gang med planlægning af sommerfest. På Søndersøhave går det fint. Stedet har fået en ny 

køkkenhjælp. Der er sket forbedringer i maden fra Det Danske Madhus.  

 

Susi Alsfelt Riise-Knudsen orienterede om at Salem afholder Sving-om-fest den 28. maj. Oplyste 

endvidere at maden er blevet bedre. Susi Alsfelt Riise-Knudsen spurgte om plejehjemmenes 

nyhedsbreve kan sendes elektronisk til Seniorrådet. Dette undersøges. 

 

 

Connie Engelund Erichsen oplyste, at alle bygninger på Holmegårdsparken nu er klar til brug. Der 

holdes sommerfest den 18. juni. Holmegårdsparken har haft anmeldt tilsyn fra kommunen der gik 

fint.  Embedslægen har haft uanmeldt tilsyn på Holmegårdsparken. Stedet er overgået til nyt system 

i CARE, som desværre betød, at der blev rapporteret nogle fejl.  

 

Thomas Bille oplyste, at der har været 21 ansøgere til stillingen som chef for Pleje & Sundhed 

(Vibeke Appelts stilling). Ansættelsessamtaler afvikles ultimo maj/primo juni. 

 

Mogens Nielsen orienterede om Tilgængelighedsforum der afholder en del møder.  

 

Per Bjarvin orienterede om deltagelse i beboer/pårørenderådsmøde på Nymosehave. Det er et super 

sted! 

Brogårdshøj har stadig ikke et beboer/pårørenderåd.    

 

 

Ole Scharff-Haarbye orienterede om afholdelse af sønderjysk kaffebord på Salem der var en stor 

succes. Stedet afholder sommerfest den 22. juni. 

Jægersborghave afholdt den 11. maj pårørende-aften hvor demenskoordinator Maj-Britt Joost 

fortalte om demens. Jægersborghave har anmeldt tilsyn den 16. juni. 

Ole Scharff-Haarbye oplyste, at han finder det urimeligt at man via Danmark Sygeforsikring ikke 

kan få hjælp til fysiske hjælpemidler, når man kan få tilskud til briller m.m.   
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Ole Scharff-Haarbye oplyste endvidere, at der stadig er mange tricktyverier i Gentofte. Thomas 

Bille svarede, at Politiet har fokus på problemet. Opfordrer til at der eventuelt afholdes et nyt 

arrangement for borgere om tricktyveri på gadeplan i regi af Seniorrådet.  Et lignende arrangement 

afholdes i øvrigt snarest for medarbejdere i Gentofte Hjemmepleje.     

 

  

  

6. Eventuelt. 

Mona Gøthler rykkede for besøg på Sankt Lukas. Det blev aftalt at Susanne Borch rykker for dette.  

 

 

7. Næste møde. 

Onsdag den 10. juni 2015. Mødet holdes i udvalgsværelse B. 

 

 

 


