
Seniorrådet i Gentofte Kommune 

 

Referat fra Seniorrådets møde den 13. februar 2013. 

Til stede: Frederik Teisen, Per Bjarvin, Sonja Minor Hansen, Susi Alsfelt Riise-Knudsen, Lene 

Bay, Alf Wennevold og Steen Borup-Nielsen. Afbud fra Jette Sørensen og Connie Engelund 
Erichsen. 

Fra Social & Sundhed: Søren Bønløkke, Vibeke Appelt, Susanne Khalil (referent). 

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

og Marie Louise Andreassen. 

 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde. 

Godkendt med en enkelt rettelse til pkt. 7. Alf Wennevold ønskede udtalelse rettet til:  
”Sundhedsstyrelsens retningslinier siger ikke, at man skal genoplive døende”.    

 

2. Kommuneplan 2013. 

Michael Holst fra Plan og Byg orienterede om Kommuneplan 2013 som er en del af Gentofte Plan. 

Formålet med Gentofte-planen er at angive retningen for kommunens samlede udvikling og at 

fastlægge de økonomiske rammer. Der er mange gentagelser fra den tidligere plan, men planen 

bygger videre på den vedtagne kommuneplanstrategi og Kommunalbestyrelsens visioner og mål for 

de næste 4 år. Ida Kragstrup fra Plan og Byg orienterede om den overordnede Kommuneplan, der 

fortæller hvordan kommunen skal udvikle sig. Gentofte skal være et godt sted at leve og arbejde i 
og sikre et sundt og aktivt liv. Kommunalbestyrelsen har valgt at sætte fokus på følgende temaer:  

Grøn Strukturplan – som løftestang til sundhed og trivsel 

Planer for kommunens bydele 

Kulturarven 

Byens rum 

Trafikale udfordringer 

Detailhandel 

Klimaforandringer og bæredygtig udvikling 

 

Frederik Teisen sagde, at kommunens kyst mangler at blive sikret mod oversvømmelse, da en del af 

kysten ligger lavt. Han efterlyste visioner for at dette arbejde blev iværksat, hvortil Michael Holst 

svarede, at der er folk der arbejder med på lang sigt, at sikre kommunerne mod oversvømmelser. 

Steen Borup-Nielsen efterlyste mere information omkring Tilgængelighed i Kommuneplanen, bl.a. 
bør det uddybes, hvilke konkrete planer man har i fremtiden for tilgængelighed for handicappede. 

Alf Wennevold henviste til, at Danmarks Akvarium bør slettes i planen, da det ikke længere 
eksisterer.   
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Per Bjarvin spurgte, hvorfor der ikke står noget om gravhøje og beskyttelsesrum i Kommuneplanen, 

hvortil Michael Holst svarede, at det vil indgå i det fremtidige arbejde. 

Flere tilkendegav, at det ville være hensigtsmæssigt med en kortere udgave af Kommuneplanen.   

   

3. Seniorrådsvalg.  

Karl Bøtker fra Stab & Udvikling orienterede om valgbestyrelsens forslag til afvikling af 
Seniorrådets kommende valg. 

Valgbestyrelsen foreslår, at der afholdes et såkaldt kombineret valg, hvor den enkelte vælger enten 

kan afgive stemme via brev (brevstemme) eller via internettet (e-valg). Valget vil blive afholdt i 

oktober 2013 så det ikke afvikles samtidig med Kommunalvalget. Forslaget blev vedtaget. 

 

4. Meddelelser fra formanden.   

Intet. 

 

5. Ældrebilistkurser. 

Vibeke Appelt orienterede om evalueringen af de afviklede ældrebilistkurser. Der har været 10 

kursusdeltagere. Heraf har 8 besvaret evalueringsskema. Der har været stor tilfredshed med kurset, 

og der arbejdes på at fortsætte kursustilbuddet. Det blev foreslået, at Villabyerne kunne lave en 

artikel om bilistkurset, hvor Alf Wennevold kunne fortælle om sine positive oplevelser med kurset. 
Det blev aftalt at afvikle 4 hold i 2013.  

 

6. Valg til Danske Ældreråd. 

Sonja Minor Hansen orienterede om det kommende valg til Danske Ældreråds bestyrelse der 

afholdes onsdag den 13. marts 2013. Det blev besluttet, at Sonja Minor Hansen og Sussi Alsfelt 

Riise-Knudsen møder op og deltager i valget. 

   

7. Seniorrådets årsberetning 2012. 

Årsberetningen blev godkendt. 

 

8. Eventuelle rapporteringer. 

Steen Borup-Nielsen orienterede om Øregaard Museum, der bliver handicapvenligt, idet museet får 

ny elevator i sidebygning.  

Orienterede om sin deltagelse i beboer/pårørenderådsmøde på Rygårdcentret. Der overflyttes 26 

personer fra Rygårdcentret til det nye plejehjem Lindely. Der har været lidt usikkerhed omkring 

overflytningen, hvilket har rejst en række spørgsmål fra beboerne/pårørende, som dog er blevet 

afklaret af forstanderen på Rygårdcentret.  

Sonja Minor Hansen orienterede om sin deltagelse i beboer/pårørenderådsmøde på Ordruplund. En 
afdelingsleder fra Ordruplund, er blevet ny forstander på Kløckershave.   
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Alf Wennevold orienterede om deltagelse i Gentofte Hospitals Brugerråd. På en udvalgt afdeling 

kører man, som en forsøgsordning, med en madvogn til patienterne, så de kan spise når de har lyst. 

Alf Wennevold orienterede endvidere om Region Hovedstadens kommende Sundhedsdage i 

Øxnehallen. Her vil forskellige hospitaler være repræsenteret med en stand, der fortæller hvad det 

enkelte hospital kan tilbyde. 

Per Bjarvin orienterede om møde i Gladbo-udvalget omkring it/digitalisering. Der bliver lavet en 

fælles kampagne omkring Ældredagene og der er andre tiltag i gang, bl.a. en række kursusmoduler 
med fokus på it-læring. 

 

 

9. Orientering fra socialudvalget – herunder nyt fra Regionen. 

Kirsten Kierkegaard orienterede om Sundhedspolitikken der igen har været på fagudvalgenes 

møder, idet der har været foretaget enkelte sproglige ændringer. Indholdsmæssigt er teksten dog 
stadig den samme som Seniorrådet tidligere har nikket til.  

Søren Bønløkke orienterede om ventelisten der går den rigtige vej. Vibeke Appelt sagde, at man 
forventer at ventelisten bedres, når Lindely åbner. 

      

10. Næste møde – onsdag den 13. marts 2013 kl. 10. Mødet holdes i udv. 1. 

 

11. Eventuelt. 

Susi Alsfelt Riise-Knudsen orienterede om nem PC (DU KA-PC) som alle kan bruge. Annonce blev 

fremvist.  


