
Seniorrådet i Gentofte Kommune 

 

Referat fra Seniorrådets møde den 8. marts 2017 

Til stede: Alf Wennevold, Mogens Nielsen, Susi Alsfelt Riise-Knudsen, Ole Scharff-Haarbye, 

Sonja Minor Hansen, Mona Gøthler, Per Bjarvin, Susanne Borch, Preben Bildtoft.   

Fra Social & Sundhed: Susanne Andersen, Lone Jørgensen, René Paul Friis Hansen, Susanne 

Khalil (referent).  

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

   

1. Godkendelse af referat fra sidste møde.  
Godkendt. 

 

 

2. Meddelelser fra formanden. 

Alf Wennevold oplyste, at der ikke er nyt omkring kommunens madudbud. 

Oplyste endvidere, at borgmesteren havde sendt takkekort for gave i forbindelse med hans runde 

fødselsdag.    

 

 

3. Eksterne relationer. 

Mogens Nielsen orienterede om arbejdsgruppens (Per, Mona og Mogens) opgave med at få struktur 

på hvordan man arbejder i Seniorrådet. Punkt om deltagelse i møder m.v. har været vendt på et 

tidligere møde og her blev det bl.a. aftalt, at de aktiviteter medlemmerne deltager i 

drøftes/evalueres, med henblik på at udnytte den viden/information man har opnået. Næste møde    

vil handle om genvalg til det kommende seniorrådsvalg. Mogens Nielsen vil tage kontakt til 

journalist Jes Skovbo, med henblik på at få nogle input til hvilken strategi man kan anvende, for at 

få mere fokus og opmærksomhed på Seniorrådet, til brug for det kommende valg i efteråret. På 

næste møde vil der blive forelagt et bud på en strategi. 

Mogens Nielsen anbefalede at man deltager i et opgaveudvalg, hvis man får mulighed for det, da 

det giver viden og indflydelse. 

Alf Wennevold oplyste, at principielt er det ikke rådet der udpeger deltagere til opgaveudvalg, men 

Kommunalbestyrelsen. Hvis man får en opfordring til at deltage i et opgaveudvalg er den personlig.  

 

Bente Frimodt-Møller tilføjede, at man ikke kan overlevere en plads i et opgaveudvalg til en anden 

person. Når det bliver oplyst at der starter et nyt opgaveudvalg, kan man vælge selv at byde ind på 

en plads. 

      

 

4. Høring – strategi for Bæredygtigt Gentofte.   
René Paul Friis Hansen orienterede om at strategi for Bæredygtigt Gentofte. Opgaveudvalget har 

arbejdet med strategi for Bæredygtigt Gentofte og borgere, virksomheder og interessenter har været 

hørt.   
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Visionen er at vi i fællesskab kan skabe et bæredygtigt Gentofte. Bæredygtighedsstrategiens 

overordnede formål er at gøre Gentofte mere bæredygtigt miljømæssigt, socialt og økonomisk. 

De 3 overordnede formål er at mindske miljøbelastning, fremme naturkvalitet og øge livskvalitet. 

De 3 bæredygtighedsmålsætninger konkretiseres i 6 indsatsområder: ressourceforbrug, mobilitet, 

bygninger, byrum, det grønne og det blå og klimatilpasning. 

 

Vi skal se hinanden som partnere og løse opgaverne i fællesskab. For at det kan lade sig gøre, må vi 

se hinanden som partnere i netværk, bygge på gensidig forståelse og indsigt og definere 

problemstilling, mål og midler i fællesskab. Kommunikation skal motivere, informere og forbinde. 

Det skal være nemt at bidrage til bæredygtig udvikling. 

 

René Paul Friis Hansen fremhævede vigtigheden i at ældre er med som ambassadører på opgaven, 

da de har en stor viden og erfaring gennem et langt liv og derfor er en kæmpe ressource.      

 

Strategi for Bæredygtigt Gentofte forelægges for Kommunalbestyrelsen den 27. marts og vedtages 

endeligt den 24. april.  

 

Det blev aftalt, at hvis Seniorrådet har kommentarer til høringen, skal disse kommentarer være René 

Paul Friis Hansen i hænde senest tirsdag den 14. marts kl. 12.00. 

  

 

5. Danske Ældreråd/Regionsældreråd. 

Alf Wennevold orienterede om deltagelse i Regionsældrerådsmøde som omhandlede det 

sammenhængende patientforløb. Formanden for udvalget brugte desværre mere tid på at opliste 

problemer frem for bud på hvordan man løser problemerne. Sonja Minor Hansen oplyste, at Finn 

Kamper Jørgensen er valgt til Danske Ældreråds bestyrelse. 

 

 

6. Status opgaveudvalgene. 

Bente Frimodt-Møller gav en status på arbejdet i opgaveudvalget ”Sundhed i Gentofte – 

Borgerrettet behandling”.  Man er ca. halvvejs i forløbet. Fokus på hvilken rolle kommunen har i 

forhold til det nære sundhedsvæsen, herunder styrkelse af kommunikationen mellem kommunen og 

hospital samt fokus på hvordan man sikre sig, at folk holder sig i gang så længe som muligt.   

 

Alf Wennevold sagde i den forbindelse at forvaltningen havde lavet et flot forarbejde og var 

fantastiske til at facilitere ideer m.m. Det havde været meget interessant at deltage. Lone Jørgensen 

henledte opmærksomheden på, at der i organisationen arbejdes internt med emnet. 

 

  

 

7. Bordet rundt.  

Preben Bildtoft orienterede om deltagelse i arrangement i Vangede Kirke om håndtering af demente 

ældre. Arrangementet var meget positivt og Preben Bildtoft spurgte, om der er et formelt 

samarbejde kommune og kirke imellem, hvilket der blev svaret nej til. Susanne Andersen oplyste, at 

der er et uformelt samarbejde mellem kirke og kommune, idet flere præster er tilknyttet 

plejehjemmene, hvor de f.eks. afholder gudstjenester.  
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Bente Frimodt-Møller oplyste, at der sker rigtig mange ting i kirkerne der f.eks. afholder foredrag 

og aktiviteter for både børn og voksne. Susanne Andersen sagde, at samarbejdet er godt og vigtigt, 

da kirkerne er en stor del af lokalsamfundet. 

 

Ole Scharff-Haarbye oplyste, at han ligeledes havde deltaget i arrangementet i Vangede Kirke. Det 

var et meget fint arrangement. En række præster udtrykte ønske om, at arbejde mere med demente 

ældre.   

 

Ole Scharff-Haarbye nævnte endvidere, at der igen har været en række tricktyverier i kommunen. 

    

Mona Gøthler påpegede vigtigheden af at borgerens livshistorie anvendes af personalet, så de ved 

noget om borgeren og kan agere ud fra den viden. 

 

Ole Scharff-Haarbye spurgte hvad der sker når en beboer dør. Susanne Andersen oplyste, at det er 

forskelligt fra sted til sted, da beboerne har forskellige holdninger til emnet. Sonja Minor Hansen 

oplyste, at plejehjemmenes månedsblade oplyser, hvem der er gået bort.      

 

Poul V. Jensen oplyste, at han ønsker køkkenerne på plejehjemmene genindført og har ønsket 

punktet på Kommunalbestyrelsens dagsorden.  

 

Susanne Andersen oplyste, at kommunen har søgt staten om penge fra ”klippekort-ordningen”, der 

giver mulighed for at beboerne i plejeboligerne kan få ½ times ekstra aktivitet pr. uge.  

 

I den forbindelse oplyste Mona Gøthler, at det er vigtigt at alle forstår hvad pengene skal gå til og at 

det er et gode for beboerne. Susanne Andersen svarede, at der bliver gjort meget ud af at fortælle 

hvad ordningen går ud på.  

Der blev spurgt til hvordan det går med at ansætte plejehjemslæger hvortil Susanne Andersen 

oplyste, at ordningen skal indfases over 3 år og man satser på at samtlige plejehjem vil få en læge 

tilknyttet. 

 

Susi Alsfelt Riise-Knudsen spurgte om der imamer tilknyttet kirken. Susanne Borch oplyste, at der 

findes en kontaktliste til nogle imamer. 

 

Susi Alsfelt Riise-Knudsen orienterede om henvendelse fra en borger der ikke fik gjort rent, da 

rengøringsdagen faldt på en helligdag og rengøringen kunne ikke erstattes til en anden dag. Susanne 

Andersen oplyste, at det er korrekt at helligdage normalt ikke udløser erstatning.        

   

Sonja Minor Hansen oplyste, at borgerne hidtil har kunnet få indstillet deres høreapparater på 

Bispebjerg Hospital. Den ordning er nu ophørt. Bente Frimodt-Møller oplyste, at opgaven høre 

under Regionen.  

 

Sonja Minor Hansen oplyste, at der ikke er noget nyt om madudbuddet. Mona Gøthler tilføjede, at 

der nu kun er en madleverandør da Madhuset har overtaget Den Private Kok. Det blev oplyst, at der 

var klager over maden. Lone Jørgensen opfordrede de borgere der var utilfredse med maden til at 

klage til kommunen, da man kun kan agere på konkrete henvendelser. Der har været 59 klager de 

seneste 2 år og ingen af disse klager handlede om maden.  
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Poul V. Jensen udtrykte forundring over den undersøgelse omkring maden der har fundet sted i 

Århus, da det ikke stemmer med hvad man høre fra folk. Maden er ikke god nok.  

 

Mona Gøthler tilføjede, at de ældre bliver ældre og efter hendes mening, handler det for mange kun 

om overlevelse og det er ikke værdigt.    

  

Alf Wennevold orienterede om deltagelse i Landbrug og Fødevares arrangement på Axelborg. Folk 

var mest optaget af at få køkkenerne på plejehjemmene genetableret.   

 

Preben Bildtoft oplyste, at Brogårdshøj gerne vil have besøg at Seniorrådet den 4. oktober. 

 

 

8. Næste møde  

Næste møde afholdes onsdag den 5. april 2017 på rådhuset, udv. 2. Mødet i maj afholdes på 

Ordruplund.  

   

 

9. Eventuelt. 

Intet. 


