
 

Seniorrådet i Gentofte Kommune 

 

Referat fra Seniorrådets møde den 19. juni 2019 

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

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

Fra Social & Sundhed: Helene B. Rasmussen, Susanne Andersen, Lone Jørgensen, Susanne Khalil 

(referent).     

Fra Kommunalbestyrelsen: Afbud fra Louisa Schønnemann Bøttkjær, Anne Hjorth og Bente 

Frimodt-Møller.     

 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde. 

Referat godkendt med enkelt rettelse til pkt. 5, 3 afsnit, 3. linje – rettes til: ”der var en del højere”.  

 

  

 

2. Status og drøftelse af nye områder og status på opgaveudvalg. 

Inger Hee indledte med at opsummere rådets beslutning om fremadrettet at arbejde med en række 

”skyggeudvalg” i forbindelse med de igangværende opgaveudvalg, bl.a. for at understøtte rådets 

viden om hvad der sker i opgaveudvalgene. Inger Hee omdelte en opdateret liste over igangværende 

opgaveudvalg og foreslog at rådet udvalgte nogle af opgaveudvalgene for at supplere viden om 

emnet. Per Bjarvin spurgte, om seniorrådet var repræsenteret i nogle af de nye opgaveudvalg, 

hvilket Inger Hee svarede nej til. Per Bjarvin var konkret interesseret i det videre arbejde omkring 

trafik og Inger Hee foreslog at arbejdsgruppen fortsætter deres arbejde om emnet.  

Der blev spurgt til om der var en fast model for hvordan et opgaveudvalg arbejder. Inger Hee 

svarede, at det var hendes opfattelse, at hvert opgaveudvalg arbejder meget forskelligt og selv 

tilrettelægger forløbet.  

 

Helene B. Rasmussen tilføjede, at når kommunen opretter et nyt opgaveudvalg, forsøger man – så 

vidt det er muligt - at inddrage alle de borgere der har meldt sig. Hvis man ikke bliver udpeget til at 

deltage i selve opgaveudvalgets arbejde, bliver man måske i stedet inviteret til at deltage i f.eks. en 

workshop. Inger Hee oplyste, at der er god synlighed omkring opgaveudvalgenes arbejde og hvem 

der er repræsenteret i udvalgene.  

 

Det blev aftalt at der nedsættes ”skyggeudvalg” for følgende opgaveudvalg: 

 

Byens Hus – Hellerupvej - Susi og Per følger med i hvad der sker i opgaveudvalget, idet de begge 

er lidt involveret via deres plads i Tilgængelighedsforum der pt. kigger på bl.a. adgangsforhold m.v. 

for handicappede på stedet.  

Per Bjarvin nævnte at Nymosen har fået et løft og er blevet mere handicapvenligt og attraktivt. Et 

besøg værd.  

 

En times motion – Preben, Inger og Alf kigger nærmere på opgaveudvalgets arbejde og 

kommissorium.  
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Inger Hee nævnte, at der i forbindelse med opgaveudvalget ”Tryghed for borgerne” har været en del 

debat i medierne omkring nedsættelse af vagtværn. Det er et ambitiøst forslag. Udviklingen følges.  

 

Mona Gøthler spurgte, hvornår rådets arbejdsgruppe omkring emnet ”Overgange” skulle mødes. 

Det blev aftalt at arbejdet fortsætter efter sommerferien.                   

 

Seniorrådets næste temadag afholdes den 28. oktober 2019 i Øregaardssalen på hovedbiblioteket. 

Tema: Boligøkonomi. 

 

3. Meddelelser fra medlemmerne. 
Preben Bildtoft orienterede om at der skal ske nogle ændringer på Brogårdshøj, idet stedet skal 

renoveres. Susanne Andersen tilføjede i den forbindelse, at renoveringen endnu ikke er besluttet.    

 

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

fejrede Prins Joakims 50 års fødselsdag med en fest. 

 

Ole Scharff-Haarbye orienterede om deltagelse i beboer/pårørenderådsmøde på Jægersborghave. 

Rådet mangler en formand og repræsentanter til rådet. Stedet afholder sommerfest d.d. 

Orienterede endvidere om, at Kløckershave afholder Hawaii-fest 21. juni.  

 

Ole Scharff-Haarbye spurgte om plejehjemmene har en fællesforsikring for de frivillige. Susanne 

Andersen svarede, at dette undersøges nærmere. Susi Alsfelt Riise-Knudsen oplyste, at Salem har 

en fællesforsikring for de frivillige.  

 

Ole Scharff-Haarbye søgte oplysninger om Movias nye busruter pr. 1. september. Susi Alsfelt 

Riise-Knudsen henviste til Movia’s hjemmeside, hvor man kan se alt om de nye busruter m.m. 

 

Susi Alsfelt Riise-Knudsen foreslog at der tages kontakt til Ældre Sagens formand. Inger Hee 

lovede at tage kontakt til Henrik H. Mauritsen som er Ældre Sagens nye formand, med henblik på et 

møde.  

 

Else Ørsted orienterede om deltagelse i sommerfest på Ordruplund.     

 

Lone Jørgensen orienterede om, at det nye afsnit om ensomhed under værdighedspolitikken, vil 

blive forelagt rådet på mødet i august. 

 

 

   

4. Næste møde – 21. august. Mødet holdes på rådhuset. 
 

 

5. Eventuelt.  
Mona Gøthler og Else Ørsted melder afbud til mødet i august. 


