
 

Seniorrådet i Gentofte Kommune 

 

Referat fra Seniorrådets møde den 4. oktober 2017 

Til stede: Alf Wennevold, Mogens Nielsen, Susi Alsfelt Riise-Knudsen, Ole Scharff-Haarbye, 

Sonja Minor Hansen, Per Bjarvin, Preben Bildtoft, Susanne Borch og Mona Gøthler.  

Fra Social & Sundhed: Helene B. Rasmussen, Susanne Andersen, Susanne Khalil (referent).  

Fra Kommunalbestyrelsen: Anne Hjorth. Afbud fra Bente Frimodt-Møller og Poul V. Jensen.    

 

 

1.Omvisning på Brogårdshøj ved leder Lisbeth Storgaard Petersen. 

Lisbeth Storgaard Petersen forestod omvisningen på Brogårdshøj. Efter omvisningen oplyste 

Susanne Andersen, at Brogårdshøj ledes af Samvirkende Menighedspleje med Lisbeth Storgaard 

Petersen som leder af boligdelen samt klub og cafe drift. Forstander Anita Helles Hansen har det 

overordnede ansvar for Brogårdshøjs plejedel (hjemmepleje).   

 

 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde.  

Godkendt. 

 

 

3. Meddelelser fra formanden. 

Alf Wennevold oplyste, at han har modtaget en henvendelse fra ”Faglige Seniorer” der havde 

oplevet at nogle beboere i plejeboliger i København havde problemer med at kunne deltage i 

foreningens aktiviteter, da deres rådighedsbeløb, efter at alle faste udgifter var betalt, var meget 

lavt. Foreningen vil gerne kende praksis i andre kommuner. Det blev aftalt, at Susanne Andersen 

undersøger dette nærmere.  

 

Alf Wennevold orienterede om mødet den 18. september, som valgbestyrelsen havde inviteret de 

opstillede kandidater til. Der var 4 fremmødte af de 5 ny opstillede, og de viste alle stor interesse for 

IT-området.  

  

Alf Wennevold orienterede endvidere om, at han den 26. september havde deltaget i en konference 

som de to opgaveudvalg - opgaveudvalget om Innovation og opgaveudvalget for 

Digitalisering/Teknologi- havde afholdt i fællesskab. Hovedemnet var nutidens og fremtidens 

robotter. Alf Wennevold deltog i en arbejdsgruppe om demens. 

   

 

4. Høring om værdighedsmidlerne for 2018.   
Susanne Andersen orienterede om forslag til fordeling af værdighedsmidlerne for 2018. En del af 

pengene foreslås anvendt til hjælpemidler til Tranehaven samt til digitale selvbetjeningsløsninger.  

Ministeriet har oplyst at Gentofte Kommune får 300.000 kr. ekstra ud over det beløb der først var 

meldt ud. Alf Wennevold foreslog, at de ekstra penge anvendes til indkøb af robotter. Dette blev 

dog ikke konkretiseret. 
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Ole Scharff-Haarbye ville gerne kunne finde midler til drift af Vågetjenesten. Der var generelt 

opbakning til forvaltningens forslag, som blev taget til efterretning. Det blev aftalt, at konkrete 

forslag fra rådets medlemmer kunne eftersendes, som mail til Susanne Khalil (kjl@gentofte.dk) 

senest tirsdag den 10. oktober kl. 12.00. 

 

 

5. Temamødet den 5. oktober. 

Susi Alsfelt Riise-Knudsen oplyste, at der er 40 tilmeldte til temamødet den 5.oktober om 

tricktyveri. Alf Wennevold oplyste, at der havde været problemer med at fremskaffe pc til 

arrangementet, men dette er løst.  

   

6. Danske Ældreråd/Regionsældreråd. 
Sonja Minor Hansen oplyste, at hun deltager i det næste regionsældrerådsmøde der finder sted den 

2. november. Alf Wennevold kan ikke deltage på grund af kursus.    

 

7. Seniorrådsvalget – status og valget den 31. oktober. 
Karl Bøtker orienterede om det kommende seniorrådsvalg. Der er den 17. september udsendt brev 

med information om det kommende valg til 19.256 borgere. Der kan stemmes frem til den 31. 

oktober. Man kan stemme elektronisk fra den 10.oktober – 31. oktober kl. 10.00. Brevstemmer kan 

sendes til kommunen. Susanne Andersen og Susanne Borch roste valgmaterialet.   

 

 

8. Status opgaveudvalg. 
Helene B. Rasmussen oplyste, at indstilling fra opgaveudvalget for Borgerrettet Behandling blev 

enstemmigt vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde i september og opgaveudvalget har dermed 

afsluttet sit arbejde. 

 

Ole Scharff-Haarbye orienterede om deltagelse i møde i opgaveudvalget for Detailhandel.  

 

9. Bordet rundt.  

Mogens Nielsen orienterede om notat (blev omdelt) der beskriver seniorrådets formål og arbejde. 

Notatet bliver bragt i Villabyerne så tæt på tidspunktet for afvikling af selve seniorrådsvalget. 

Notatet er udarbejdet af Mogens Nielsen, Per Bjarvin og Mona Gøthler og har været omkring 

journalist Ole Stephensen. Der var almindelig tilslutning og rosende ord.    

 

Sonja Minor Hansen oplyste, at det er umuligt at komme i kontakt med Park & Vej. Helene B. 

Rasmussen lovede, at sørge for at Park &Vej kontakter Sonja Minor Hansen.   

 

Preben Bildtoft påpegede, at der er behov for at kommunen sætter sig sammen med Samvirkende 

Menighedspleje for at få afklaret ansvarsfordelingen vedrørende en del af bygningen på 

Brogårdshøj. Susanne Andersen medgav at der er nogle arbejdsområder/snitflader der er uklare, 

men at Gentofte Ejendomme er i gang med at kigge på sagen.    

 

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

Kløckershave hvor emnet begge steder bl.a. omhandlede budgettet. Jægersborghave har haft besøg 

af ældreminister Thyra Frank og innovationsminister Sophie Løhde.  

 

Susanne Borch orienterede om deltagelse i beboer/pårørenderådsmøde på Egebjerg. Her går alt fint. 
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Mona Gøthler orienterede om deltagelse i beboer/pårørenderådsmøde på Adelaide. Stedet har haft 

besøg af en hygiejnesygeplejerske. Orienterede endvidere om deltagelse i foredrag af Anne Arndal 

om Alzheimer. Der var stor frustration hos nogle af de pårørende, som ikke havde følt sig hørt af 

kommunen.  

Mona Gøthler oplyste, at hun har henvist borgerne til at kontakte forvaltningen og foreslog, at der 

nedsættes et opgaveudvalg omhandlende Alzheimer. 

 

Per Bjarvin oplyste, at han har modtaget en henvendelse fra en borger som ønsker samme 

stenbelægning lagt i det kvarter hvor hun bor, som er lagt på Jægersborg Alle. Borgeren har fået 

oplyst, at stenbelægningen kun anvendes på handelsstrøg med butikker/erhverv. Det blev aftalt, at 

henvendelsen tages op i Tilgængelighedsforum.   

 

Susi Alsfelt Riise-Knudsen oplyste, at Salem alligevel ikke byder på at levere mad til de 

hjemmeboende, idet stedets køkken ikke er blevet godkendt af eksperter, idet køkkenets kølesystem 

ikke er gearet til at producere store mængder af mad.  

 

Alf Wennevold orienterede om deltagelse i beboer/pårørenderådsmøde på Holmegårdsparken. Lone 

Jørgensen deltog i første del af mødet, som var et dialogmøde, der erstattede det tidligere 

lovpligtige anmeldte tilsyn.           

Alf Wennevold fandt at dialogmødet fungerer fint.          

Oplyste endvidere, at han havde foreslået Holmegårdsparken at deltage i robotforsøg, hvis 

muligheden viser sig.  

 

Mona Gøthler oplyste, at Lindely endnu ikke har fået vedtaget deres budget, hvilket Susanne 

Andersen bekræftede. Budgetmodellen for stedet er endnu ikke på plads, fordi Lindely konvertere   

18 aflastningspladser til almindelige plejeboliger.     

 

 

10. Høring om brugerundersøgelse på Tranehaven. 

Helene B. Rasmussen orienterede om ”Høring om brugerundersøgelse på Tranehaven”, idet 

økonomiudvalget på deres møde i september besluttede at der skal foretages en brugerundersøgelse 

af patienter, brugere og pårørende på Tranehaven. Det vil hovedsageligt være indlagte patienter og 

deres pårørende der vil blive interviewet. Et eksternt firma vil forestå undersøgelsen på baggrund af 

faglige input fra kommunen. Mogens Nielsen spurgte, hvilket firma der får denne opgave, hvortil 

Helene B. Rasmussen svarede, at det endnu ikke er afklaret. Susanne Andersen tilføjede, at 

brugerundersøgelsen vil have fokus på det fremtidige Tranehaven. Høringen blev taget til 

efterretning. Det blev aftalt, at eventuelle høringssvar skal mailes til Susanne Khalil 

(kjl@gentofte.dk) senest tirsdag den 10. oktober kl. 12.00.  

 

 

11. Næste møde – 8. november – mødet holdes på Egebjerg. 

 

 

 

12. Eventuelt. 

Intet. 
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