
Seniorrådet i Gentofte Kommune 

Referat fra Seniorrådets møde den 16. november 2022 

Til stede: Susanne Borch, Alf Wennevold, Mona Gøthler, Gitte Anni Mikkelsen, Susi Alsfelt Riise-

Knudsen, Mogens Nielsen, Else Ørsted og Preben Bildtoft. 

Afbud fra Steen Borup-Nielsen. 

Fra Kommunalbestyrelsen: 

Afbud fra Katja S. Johansen, Anne Hjorth og Jesper Marcus. 

Fra Social & Sundhed: Sophie Harms. 

Afbud fra Helene B. Rasmussen og Tina Roikjer Køtter. 

1. Omvisning på plejehjemmet Adelaïde 

Forstander Tina Strand Petersen forestod omvisning på plejehjemmet og fortalte om stedet. 

2. Opsummering og afrunding af workshop samt Seniorrådets valg af fremtidig arbejdsform 

Workshoppens dokumentation og vigtigste pointer var på forhånd udsendt med dagsordenen. På 

opfordring af Susanne Borch opsummerede Mona Gøthler og Gitte Anni Mikkelsen de punkter, 

hver gruppe fremover fandt vigtige, suppleret af rådets andre medlemmer: 

• Respektere hinanden og formandskabet. 

• Være åbne og lyttende over for hinanden samt give den enkelte taletid, uden afbrydelser. 

• Tage uenigheder i opløbet ved dialog, så medlemmernes engagement og samhørighed 

fastholdes. 

• Frigive tid på møderne ved at vurdere om dagsordenpunkterne er til orientering, efterretning 

eller diskussion. 

• Overveje ekstraordinære møder, hvis vigtige dagsordenpunkter behøver yderligere tid og 

fordybelse. 

• Byde nye medlemmer velkommen ved udarbejdelse af en ’drejebog’ for rådets virke. 

• Afslutte hvert møde med 5-10 minutters afrunding af dagen. 

Susanne Borch foreslog, at seniorrådet på et senere møde drøfter, om specifikke emner kan tages op 

i de enkelte beboer- og pårørenderåd, så rådet får brugbar viden for deres videre arbejde. 

Afslutningsvis mindede hun om, at seniorrådet ikke blot er talerør for plejehjemsbeboere men også 

for kommunens 60+ borgere. Det besluttedes herefter, at Helle Frederiksen undersøger, om der 

findes relevante samarbejdspartnere, hvor rådet kan finde yderligere inspiration. 

3. Mødeplan 2023 

Seniorrådet godkendte forslag til mødeplan 2023. 

4. Regionsældreråd Nordøstgruppen / Regionsældreråd Hovedstaden 

Alf Wennevold orienterede fra seneste møde i Regionsældreråd Hovedstaden, hvor 

regionsrådsformand Lars Gaardhøj præsenterede regionens visioner. Fra mødet uddelte Alf bilaget 

’Fem fælles fokusområder er vores prioriteter’. På mødet præsenterede fremtidsforsker Marianne 

Levinsen desuden ’Fremtidens sundhedsvæsen og borgere nu og i fremtiden’. 
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5. Meddelelser fra formanden og medlemmerne 

Alf Wennevold orienterede fra opgaveudvalget ’Fremtidens velfærdsløsninger for ældre’, hvor han 

havde deltaget i den anden workshop med temaet ’Livsfaser, helbred og forestillinger om aldring’. 

Her præsenterede forsker Lis Puggaard sin undersøgelse af de særlige faktorer, der kendetegner 

robuste ældre og seniorer i Gentofte Kommune, som ikke modtager hjemmehjælp. Samme 

undersøgelse har hun tidligere udført i Ikast-Brande kommune, og hun konkluderede, at mange af 

de samme faktorer blev genfundet. 

Mona Gøthler udtrykte glæde over læserbrev i Villabyerne, hvor en borger værdsatte de mange 

tilbud Gentofte Kommune byder på, og at Seniorrådet var synligt. Mona oplyste desuden, at hun og 

Sophie Harms besøger Lindely den 28. november, og at hun var imponeret over Adelaïdes nye 

forstander og personalets indsats. Sophie Harms tilføjede, at Adelaïde havde haft uanmeldt tilsyn, 

og at nogle påbud må forventes. Disse forventes dog afklaret ved et genbesøg. 

Som nævnt i referatet fra seniorrådets møde den 26. oktober kunne Sophie Harms oplyse, at Det 

Danske Madhus trækker sin melding tilbage og bekræfter, at der and med tilbehør på menuen, til de 

borgere som måtte ønske dette til jul. 

Sophie Harms orienterede desuden om ’Drømmekommunen’, et samarbejde mellem Ældre Sagen 

og Gentofte Kommune. Selvom plejeboligernes borgere typisk kan døje med både fysiske og/eller 

kognitive skavanker, kan de stadig have drømme og ønsker til fremtiden. Samtalekortene 

’drømmesamtaler’ lægger op til, at ældreplejen kan blive endnu bedre til at se den enkelte borgers 

behov og drømme og få deres levede liv med ind i plejeboligen. Rygårdcentret er udvalgt som 

første institution til at arbejde med projektet. 

Mogens Nielsen oplyste, at han og Sophie Harms havde været til dialogmøde mellem 

Rygårdcentrets beboer- og pårørenderåd og Pleje & Sundhed. Hvad angår ombygningen af 

plejehjemmet forløber alt roligt. 

Gitte Anni Mikkelsen oplyste, at hun den 22. november besøger Kløckershave. 

Susanne Borch oplyste, at hun og Sophie Harms besøger Egebjerg den 8. december. 

6. Næste møde – onsdag den 14. december 2022, efterfølges af julefrokost 

7. Eventuelt 
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