
Seniorrådet i Gentofte Kommune 

 

Referat fra Seniorrådets møde den 20. november 2019 

Til stede: Inger Hee, Alf Wennevold, Preben Bildtoft, Susi Alsfelt Riise-Knudsen, Ole Scharff-

Haarbye, Mona Gøthler, Per Bjarvin og Else Ørsted. Afbud fra Susanne Borch.  

Fra Social & Sundhed: Susanne Khalil (referent). Afbud fra Helene B. Rasmussen, Susanne 

Andersen og Lone Jørgensen.    

Fra Kommunalbestyrelsen: Bente Frimodt-Møller, Anne Hjorth, Andreas Sebastian Weidinger.    

 

1.Godkendelse af referat fra sidste møde. 

Godkendt med enkelte rettelser. 

 

 

2. Fremtidens transport. 

Inger Hee orienterede om det udsendte materiale vedrørende fremtidens transport. 

Den 28/11 vil opgaveudvalget træffe beslutning om hvilke konkrete emner opgaveudvalget vil 

anbefale at der forsøges afprøvet. Der var herefter en længere snak omkring ændringerne af 

kommunens busruter og køreplaner, der berører mange ældre borgere. Nogle steder opleves 

ændringerne af busruterne at være blevet bedre, mens de andre steder er forringet. Inger Hee 

påpegede, at ændringer ikke lever op til målsætningen om at den offentlige trafik bruges mere. Ole 

Scharff-Haarbye oplyste, at han har talt med Peter Kirch (har kontakt til Movia) der oplyste, at den 

nye køreplan vil køre et stykke tid hvorefter den vil blive evalueret. Der er ingen nærmere 

tidshorisont for hvornår evaluering vil foregå. Alf Wennevold noterede sig, at hans forslag om 

shuttlebus i kommunen var blevet hørt. Forslaget bliver dog ikke aktuelt før der kommer førerløse 

busser, hvilket tager mange år. Det blev aftalt, at Inger Hee kontakter Peter Kirch for at få 

konkretiseret tidspunkt for en evaluering af den nye køreplan. Inger Hee mente, at det var 

vanskeligt at komme med anbefalinger til hvad opgaveudvalget bør teste. Andreas Sebastian 

Weidinger foreslog, at man anbefaler opgaveudvalget, at man tester seniorers transportmuligheder i 

kommunen.  

Sluttelig oplyste Inger Hee, at hun vil give opgaveudvalget følgende indsigelse: ældre har brug for 

at kunne orientere sig ved stoppestederne (køreplaner) og bedre busruter samt flere busser.   

  

 

3. Nyt fra Regionsældrerådet.  

Alf Wennevold orienterede om sin deltagelse i Regionsældrerådsmødet. Der var 3 punkter på 

dagsordenen: værdibaseret sundhed, orientering om regionens budget og nye opgaver på 

apotekerne.  

 

Værdibaseret sundhed. Fine visioner for fremtiden. I stedet for at behandle alle patienter ens, skal 

man overgå til individuel behandling. Til dette sagde Bente Frimodt-Møller, at hun undrede sig, da 

man allerede er i gang med en målrettet behandling til den enkelte patient.     

 

Regionsrådets formand Sophie Hæstorp Andersen orienterede om den nye budgetaftale og 

besvarede spørgsmål. Der tilgår flere penge til Herlev Hospital, Rigshospitalet samt til psykiatrien. 

Tidligere fulgte pengene antal af patienter, men dette ændres.    
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Bente Frimodt-Møller mente, at dette kan give god mening. Hvis man bliver belønnet efter hvor 

mange patienter der kommer, så vil man indkalde mange, hvilket ikke er optimalt, da nogle 

kontroller kan virke overflødige og patienten udebliver hvis den ikke er vigtig, hvilket koster mange 

penge for sundhedsvæsenet.  

 

Alf Wennevold oplyste, at apotekerforeningen overtager en række opgaver, f.eks. bliver det muligt 

for apotekerne at udskrive nye recepter. Mona Gøthler sagde, at dette allerede er muligt. Hvis kan 

skal have en recept via apoteket koster det 20 kr. Inger Hee tilføjede, at apotekerne også overtager 

andre rutinemæssige opgaver. F.eks. vaccination.  

 

Alf Wennevold oplyste endvidere, at han havde foreslået regionsrådsformanden at man opretter 

brugerudvalg på alle hospitaler igen.  

 

Reklamerede for arrangement i Helsingør den 10. december om ”Hvordan sikrer vi et godt og 

sammenhængende forløb for den ældre multisyge medicinske patient”. 

     

 

4. Status og drøftelser af nye områder og status på opgaveudvalg. 

Inger Hee orienterede om FN’s Verdensmål der afvikles i rådhushallen 20/11 kl. 17.00-21.30. 

Alf Wennevold deltager og repræsentere seniorrådet. 

Orienterede endvidere om deltagelse i møde i Byens Hus. Her blev 3 modeller for den fremtidige 

drift af stedet drøftet. Stedet er allerede i drift, men der skal træffes en beslutning om hvorledes 

stedet skal drives og der skal ansættes en leder. 

Ole Scharff-Haarbye tilføjede, at kommunen ejer bygningerne og betaler. Formentlig vælges 

”Stadionmodellen”, som betyder, at brugerne vælger en bestyrelse. 

 

Inger Hee oplyste, at hun er inviteret til et møde i opgaveudvalget ”Det grønne Gentofte”. 

Opgaveudvalget har fokus på at kommunen fortsætter med at være grøn. 

 

Orienterede om opgaveudvalget ”En times motion”. Der er udpeget 3 fokusområder som der skal 

kigges på, nemlig børn, børnefamilier og seniorer. En række tiltag skal afprøves. Inger Hee er 

inviteret til at deltage i et kommende møde.   

 

Opgaveudvalget ”Vi arbejder sammen” er på rådets dagsorden den 18. december. Oplæg fra Hans 

Toft. Efterfølgende vil Ida Juhler og Dorte McEwan have en drøftelse med rådet om forslag til 

fremtidige måder at arbejde på i forhold til Kommunalbestyrelsen og forvaltningen.   

 

Anne Hjorth henledte opmærksomheden på, at der i forbindelse med kommunens budgetforlig blev 

aftalt en række temaer der skal drøftes fremadrettet, herunder f.eks. fremtidens boligformer og 

forebyggelse af diabetes.    

 

Inger Hee svarede, at hun vil tage budgetpapiret med til drøftelse på mødet i januar 2020, så man 

kan udarbejde en plan.  

 

 

5. Evaluering af temadagen den 28. oktober. 

Temadagen gik fint men det kunne være ønskeligt med flere tilmeldinger. Inger Hee oplyste, at 

rådet bør planlægge temadagene mere detaljeret, både emner, tidspunkter for afholdelse m.m., så 



 3 

man f.eks. kan reklamere for temadagene i GLN. Annoncering i Villabyerne er meget bekosteligt. 

Temadagene vil blive drøftet i begyndelsen af 2020.  

   

 

6. Meddelelser fra medlemmerne. 

Alf Wennevold reklamerede for møde om ”hvordan man bliver 100 år” v/ Henning Kirk den 2/12.  

Oplyste endvidere, at Inger Hee og han selv har søgt om at blive medlem af Samordningsudvalget. 

Har intet hørt endnu.   

 

Ole Scharff-Haarbye orienterede om deltagelse i oktoberfest på Kløckershave. Stedet har endvidere 

holdt dialogmøde som gik fint.  

Orienterede om at Danske Ældreråd har foretaget en undersøgelse af, om samtlige af landets 

kommuner vil foretage besparelser eller øge budgetterne f.s.v.a. ældreområdet. Undersøgelsen viser, 

at i hver 4 kommune skære man i budgettet. Der blev spurgt til, om Gentofte Kommune skal spare. 

Bente Frimodt-Møller svarede, at hun ikke kender til Danske Ældreråds undersøgelse og de 

konkrete spørgsmål og derfor ikke kunne svare på spørgsmålet. Inger Hee tilføjede, at budgettet på 

ældreområdet er på samme niveau. 

 

Susi Alsfelt Riise-Knudsen orienterede om deltagelse i møde på Jægersborghave omkring stedets 

kommende udbygning. Den nye tilbygning skal beklædes med træ. Der kommer også et orangeri. 

 

Andreas Sebastian Weidinger var glad for at høre de positive bemærkninger omkring den 

kommende udbygning af Jægersborghave. Oplyste endvidere, at han holder oplæg om fattigdom i 

Byens Hus den 21/11 kl. 18. Alle er velkomne. 

 

Else Ørsted orienterede om deltagelse i dialogmøde på Ordruplund. Fint møde. 

 

Per Bjarvin orienterede om deltagelse i dialog- og beboer/pårørenderådsmøde på Nymosehave. Et 

langt men godt møde.   

 

Mona Gøthler orienterede om deltagelse i dialog- og beboer/pårørenderådsmøde på Adelaide. 

Ligeledes et godt men langt møde. Stedet har fået ny forstander. Værdighedspjecen blev drøftet. 

Mona Gøthler spurgte om den nye udgave bliver omdelt på plejehjemmene? Dette undersøges. 

 

Mona Gøthler orienterede endvidere om deltagelse i dialog- og beboer/pårørenderådsmøde på 

Lindely. Fint men endnu engang et meget langt møde!  

 

Reklamerede for fernisering der afholdes af en beboer på Adelaide.    

     

Preben Bildtoft orienterede om deltagelse i beboer/pårørenderådsmøde på Søndersøhave. Stedet 

fungere rigtigt fint og der er en god atmosfære. Stedet vil forsøge at skabe nogle hyggemiljøer rundt 

omkring så man ikke kun samles i cafeen.  

 

Inger Hee orienterede om at Rygårdscentret holder dialogmøde med efterfølgende 

beboer/pårørenderådsmøde den 25/11.    

 

   

7. Næste møde.   
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Inger Hee oplyste, at dagsordenen til december mødet, af hensyn til julefrokosten, kun vil indeholde 

følgende 2 punkter, ”Vi skaber sammen” og ”Et værdigt ældreliv” – herunder tidlig opsporing. Der 

blev omdelt en folder om tidlig opsporing der er udarbejdet til medarbejderne som et 

hjælperedskab.    

 

8. Eventuelt. 

Intet   

 

 


