Seniorrådet i Gentofte Kommune
Referat fra Seniorrådets møde den 15. april 2015.
Til stede: Alf Wennevold, Sonja Minor Hansen, Ole Scharff-Haarbye, Susi Alsfelt Riise-Knudsen,
Per Bjarvin og Mona Gøthler. Afbud fra Susanne Borch, Connie Engelund Erichsen og Mogens
Nielsen.
Fra Social & Sundhed: Thomas Bille, Susanne Khalil (referent).
Fra Kommunalbestyrelsen: Bente Frimodt-Møller og Poul V. Jensen. Afbud fra Anne Hjorth.
1. Godkendelse af referat fra sidste møde
Godkendt.

2. Meddelelser fra formanden.
Alf Wennevold orienterede om tilbuddet om deltagelse med én person i Regionsældrerådets
debatmøde på Rigshospitalet den 21. april om ændringsforslag til hospitals- og psykiatriplanen.
Umiddelbart kunne ingen deltage.

3. Input fra rådets medlemmer.
Mona Gøthler påpegede, at man underskriver/svarer på seniorrådets vegne og ikke som enkelt
person ved f.eks. henvendelser fra borgere eller besvarelse af læserbreve m.m.
Sonja Minor Hansen orienterede om deltagelse i Regionsældrerådet – forretningsudvalget har ikke
egne midler, så man vil eventuelt forsøge at søge penge fra de enkelte seniorråd/ældreråd.
Alf spurgte, om der vil komme en henvendelse/ansøgning til de enkelte råd, hvilket Sonja Minor
Hansen svarede ja til.
Mona Gøthler spurgte, om der kun er én nattevagt på hvert plejehjem i Gentofte Kommune, hvilket
Thomas Bille svarede nej til. Antal af nattevagter på plejehjem er efter antal af beboere samt de
fysiske forhold.
Susi Alsfelt Riise-Knudsen orienterede om besøg på Salem hvor det går godt. Der afholdes
Sønderjysk kaffebord den 16. april. Der er indgået aftale med organist, der kommer på Salem én
gang ugentligt. Susi Alsfelt Riise-Knudsen orienterede også om FNs Internationale Ældredag i
oktober.
Thomas Bille oplyste, at Gentofte Kommune sammen med en række andre kommuner har søgt og
fået penge til robotfliser. De 6,5 mio. kr. skal gå til indkøb af fliser samt til projektledelse.
Per Bjarvin spurgte til ”Oldeuge”. Thomas Bille oplyste, at Susanne Andersen vil fortælle mere, når
der foreligger et endeligt program.

Bente Frimodt-Møller orienterede om møde på Herlev Sygehus hvor den nye Sundhedsaftale blev
drøftet. Der er ny plan for Herlev Hospital der skal udbygges med nyt traumecenter og en ny
sektion for mor/barn/unge.
Per Bjarvin orienterede om deltagelse i beboer/pårørenderådsmøde på Nymosehave hvor det går
godt. En del beboere vil gerne ud men der mangler nogle til at ledsage beboerne.
Ole Scharff-Haarbye orienterede om Jægersborghave der får en ny bus. Der har været kritik af lyset
i huset der nu kan dæmpes om aftenen. Stedet holder fødselsdagsfest den 30. april.
Stedet har fået træningsmaskiner der bliver flittigt brugt, bl.a. en ny kondicykel med storskærm.
De pårørende til beboerne på Jægersborghave har udtrykt kritik af maden. Ole Scharff-Haarbye
orienterede om deltagelse i end hyggelig påskefrokost på Kløckershave, der havde fået maden fra
Salem.
Næste møde i IT-udvalget afholdes den 4. juni.
Med hensyn til tilgængelighed er der et ønske om en helle på Bernstorffsvej ved rådhuset samt
bedre adgangsforhold til tribunen for dårligt gående. Ole Scharff-Haarbye bad om at disse emner
blev taget op i Tilgængelighedsforum.
Ole Schaff-Haarbye oplyste, at han fylder 80 år og i den anledning afholder Åbent Hus i HIK,
torsdag den 21. maj kl. 15-18.
Alf Wennevold udbad sig en orientering på næste møde, fra de seniorrådsmedlemmer der deltager i
Danske Ældreråds møde på Nyborg Strand i maj.
Til det udleverede notat om nødhjælp, spurgte Per Bjarvin om det drejer sig om visiterede borgere,
hvilket Thomas Bille svarede ja til.
Poul V. Jensen spurgte hvad årsagen til fald i hjemmehjælp skyldtes, hvortil Thomas Bille svarede,
at en del af faldet i udgifterne til hjemmehjælp bl.a. skyldes den demografiske udvikling (falder
frem til 2022- der er færre ældste ældre men flere yngre ældre) og kommunens ”træn dig fri”
indsats, der understøtter de ældre i at forblive selvhjulpne og uafhængige af hjælp.
Mona Gøthler oplyste, at hun selv havde fået genoptræning på Tranehaven. Genoptræningen var
upåklagelig men stedet er gammelt og utidigt og det skal der gøres noget ved.

4. Eventuelt.
Intet.
5. Næste møde.
Onsdag den 13. maj 2015. Mødet holdes i udvalgsværelse B.
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