
Seniorrådet i Gentofte Kommune 
 
Referat fra Seniorrådets møde den 15. maj 2013. 
Til stede: Frederik Teisen, Connie Engelund Erichsen, Susi Alsfelt Riise-Knudsen, Alf Wennevold, 
Steen Borup-Nielsen og Jette Sørensen. Afbud fra Per Bjarvin, Sonja Minor Hansen og Lene Bay.  

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

Fra Kommunalbestyrelsen: Hans Toft, Kirsten Kierkegaard. Afbud fra Marianne Zangenberg og 
Marie Louise Andreassen.  

 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde. 
Godkendt. 

 

2. Meddelelser fra formanden. 
Frederik Teisen oplyste, at der er fuld gang i IT- undervisningen på hovedbiblioteket. Steen Borup-
Nielsen spurgte, om der var nyt vedr. sidste mødes omtalte IT-projekt i Kolding. Søren Bønløkke 
svarede, at man er i gang med at afdække Kolding-projektet nærmere. Vender tilbage. 

Jette Sørensen oplyste, at Ældre Sagen har overtegnet deres gratis internetkurser. Der deltager 25-
30 personer i de løbende kurser. Folk kommer med deres egen PC’ere og der er 25 dygtige frivillige 
der underviser. Søren Bønløkke svarede, at det er glædeligt at så mange kommer med deres eget 
udstyr for at dygtiggøre sig. 

Steen Borup-Nielsen oplyste, at der afholdes ”Senior Surf Dag” den 9. oktober på alle landets 
biblioteker. 

  

3. ”Rejsekort for pensionister”. 
Alf Wennevold orienterede om en række uhensigtsmæssigheder vedrørende ”Rejsekort for 
pensionister” der administreres af DSB. Den manglende information og håndtering af ordningen 
blev drøftet. Det blev oplyst, at Ældre Sagen i nærmeste fremtid afholder et foredrag med to 
repræsentanter fra DSB, der skal fortælle om Rejsekortet.   

     

4. Besøg hos ”Din Private Kok”.  
Der er indgået aftale med ”Din Private Kok” om et besøg mandag den 27.maj kl. 10-13. Der 
arrangeres fælles transport.  

   
5. Tema Sundhed. 
Søren Bønløkke orienterede om status på kommunens sundhedspolitik. En række initiativer på 
sundhedsområdet skal bidrage til realisering af mulige gevinster og der er fuld gang i Træn Dig Fri-
indsatser, bl.a. støtte til borgeres selvstændige medicinhåndtering, og initiativer til opsporing og 
tidlige indsats i hjemmeplejen og i plejeboliger, med henblik på at forebygge 
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indlæggelser/genindlæggelser.  Søren Bønløkke oplyste, at formålet er generelt at arbejde med et 
rehabiliterende sigte.  

Kirsten Kierkegaard sagde, at mange ældre får besøg af hjemmehjælperen når der skal tages 
medicin. Der arbejdes på, at finde en løsning, så den rigtige medicinering gives til det rigtige 
menneske på det rigtige tidspunkt. Det vil gøre borgeren mere selvhjulpen og uafhængig. Der 
samarbejdes endvidere med de praktiserende læger, ligesom der arbejdes på at udvikle teknologier 
der har en sikkerhedsfunktion med backup, så det registreres hvis en borger f.eks. ikke har fået sin 
medicin. 

Connie Engelund Erichsen oplyste, at der sker en individuel vurdering af, hvad borgeren har brug 
for af hjælp. 

Susi Alsfelt Riise-Knudsen oplyste, at man i det nordlige Sverige anvender en skærm, hvor der 
gives meddelelse om, at det er tid for at tage sin medicin.  

Kirsten Kierkegaard svarede, at ”Træn dig Fri” primært har til opgave at få borgeren til at klare 
nogle opgaver selv. Først og fremmest for at øge borgerens livskvalitet, i form af at gøre borgeren 
mere selvhjulpen, men også af økonomiske årsager.  

Connie Engelund Erichsen sagde, at det er nødvendigt at prioritere, for at give hjælp til de der 
virkelig har behov for hjælp. 

Søren Bønløkke sagde, at kommunen generelt har et højt serviceniveau. Der skal arbejdes med 
holdningen til at få hjemmehjælp, fordi der er flere ældre der godt kan selv, bl.a. gruppen af yngre 
ældre, som man kan hjælpe, ved at få dem aktiveret og trænet. 

 

6. Eventuelle rapporteringer. 
Steen Borup-Nielsen oplyste, at en række beboere er overflyttet til Lindely og beboer- pårørende-
rådet er etableret. Lindely arbejder på at løse de kritikpunkter der har været rejst. 

Kirsten Kierkegaard svarede, at Lindely har haft en anden tilgang og kultur og det er en proces der 
tager tid at ændre på, men at Lindely skal leve op til kommunens kvalitetsstandard. 
Connie Engelund Erichsen oplyste, at hun har fået nogle henvendelser fra borgere der gerne på 
forhånd vil skrives op til et bestemt plejehjem, hvilket ikke er muligt, men at hun har opfordret 
pågældende personer til at få udfærdiget et livstestamente i tide. 

Oplyste endvidere at der er møde i arbejdsgruppen vedrørende planlægning af temamøde om 
”Farvel til livet”. 

Beboertallet på Holmegårdsparken går gradvis nedad p.g.a. flytning/ombygning. Indflytning i 
Holmegårdsparksens nye lejligheder finder sted i dagene 17.- 19.juni 2013. 

Susi Alsfelt Riise-Knudsen oplyste at Adelaide har haft anmeldt tilsyn fra kommunen. 
Plejehjemmet var utilfreds med tilsynet, p.g.a. da der var påpeget en række uhensigtsmæssigheder 
som skulle justeres. Søren Bønløkke svarede, at tilsynet er forpligtet til at påpege eventuelle 
uhensigtsmæssigheder. 

Jette Sørensen orienterede om god atmosfære på Kløckershave og Salem. Meget positiv. 

Alf Wennevold orienterede om henvendelse fra Villabyerne vedrørende kommende artikel om 
bilkurser.   
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Frederik Teisen orienterede om Kridthusets overflytning til Egebjerg, der bliver lidt forsinket og 
først vil finde sted efter sommerferien.  

Der blev spurgt til, hvor mange penge der er tilbage på Seniorrådets budget i forbindelse med det 
kommende temamøde. Susanne Khalil undersøger og giver besked til Jette Sørensen.    

     

7. Orientering fra socialudvalget – herunder nyt fra Regionen.  
Søren Bønløkke oplyste at Supervarer der er den ene af kommunens to leverandører af 
indkøbsydelser til hjemmeboende pensionister er solgt til ”Egebjerg Købmandsgård” (COOP 
Danmark). Det er naturligvis frivilligt om man vil fortsætte med at få levering fra ”Egebjerg 
Købmandsgård” eller man ønsker at skifte til Intervarer. 

Jægersborg Have forventes klar i sommeren 2014. 

Ventelisten til plejeboliger m.v. ser fin ud.   

 
8. Næste møde  
Onsdag den 12. juni 2013.  

 

 

9. Eventuelt. 
Alf Wennevold orienterede om artikel vedrørende IT-digitalisering. 

Jette Sørensen orienterede om Åbent Hus i Søndersøhave og Ordruplunds sansehaver. 

Orienterede endvidere om meget dårlig service i forretningen ”Seniorshop” på Søborg Hovedgade. 
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