
Seniorrådet i Gentofte Kommune 

 

 

Referat fra Seniorrådets møde den 5. oktober 2016. 

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

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

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

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

 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde.  

Godkendt. 

 

2. Meddelelser fra formanden. 

Alf Wennevold orienterede om deltagelse i Handicaprådets borgermøde i rådhushallen den 15. 

september. På mødet var der fokus på: ”at gøre sig klart hvilken rolle de involverede parter har. 

Borgeren kender sit eget liv og behov mens sagsbehandleren er myndighed og dermed skal agere 

inden for lovgivning, serviceniveau mv., der gælder for området”.  

Deltagerne var opdelt i nogle arbejdsgrupper der skulle komme med indput til en folder, der skal 

handle om det gode møde mellem borger og kommune. 

Alf Wennevold orienterede om deltagelse i Alzheimerforeningens møde om demens.  

Det var et fint arrangement. Erik Clausen holdt et foredrag og der blev efterfølgende vist en film om 

demens. Det var 2 sygeplejersker der stod for arrangementet. Den ene sygeplejerske er leder af et 

lille plejehjem med 10 beboere. , hvor der ikke gives medicin til beboerne.   

Flere rådsmedlemmer oplevede at sygeplejersken talte ned til folk og var meget ensidig i sine 

holdninger. Susanne Andersen svarede, at sygeplejersken desværre fik fremført sine holdninger, så 

det kom til at lyde som en religion, for der er jo mange måder at hjælpe mennesker på. 

Alf Wennevold tilføjede, at når lægerne på et tidspunkt bliver tilknyttet plejehjemmene, vil det være 

oplagt at se på medicinering af beboerne. Susanne Andersen svarede, at plejehjemmene allerede nu 

har en ordning med, at en praktiserende læge én gang årligt besøger hver enkelt beboer og kigger på 

den medicin beboeren er ordineret. 

    

3. ”Sundhed i Gentofte”. 

Punktet udsat til næste møde. 

 

4. Inspirationspapiret.  

Mogens Nielsen indledte med at sige, at ”Inspirationspapiret” er udarbejdet med henblik på at 

undgå situationer, hvor nogen føler sig forbigået i forhold til at kunne deltage i konferencer, møder 

eller andet hvor der skal betales for deltagelse. Derfor er det vigtigt at alle er enige om nogle 
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principper for deltagelse i eksterne møder/konferencer og udgifter til disse møder. Dette var der 

enighed om.  

Alf Wennevold påpegede, at han synes at alle (i det omfang at det er økonomisk muligt) skal have 

lov til at deltage i Danske Ældreråds årsmøde i Nyborg, da netop dette årsmøde er relevant for 

seniorrådets arbejde og giver rig mulighed for at skabe kontakter. Det skal desuden være muligt – 

stadig i det omfang der er økonomi til det – at deltage i konferencer og lignende hvor det giver 

mening i forhold til rådets arbejde. Efterfølgende skal der gives et kort referat til rådsmedlemmerne 

om mødet, herunder godt og skidt.  

Konkret foreslog Mona Gøthler, at der blev mulighed for deltagelse i et møde arrangeret af 

Frivilligcenter Gentofte den 8. november og det der blev givet grønt lys for.     

 

5. Rådhusdage.  

Susanne Khalil orienterede om, at årets kulturpris uddeles til rådhusdage-arrangementet tirsdag den 

11. oktober kl. 13.00. 

 

6. Status opgaveudvalgene. 

Helene Rasmussen oplyste, at opgaveudvalget for ”Sundhed i Gentofte” afholder sidste møde den 5. 

oktober hvor opgaveudvalget får forelagt det endelige oplæg til godkendelse. 

Seniorrådet vil blive hørt om punktet på mødet i november.  

 

7. Danske Ældreråd/Regionsældreråd. 

Alf Wennevold oplyste, at møde i Regionsældrerådet den 29. november handler om ”den ældre 

medicinske patient”. Alf Wennevold og Sonja Minor Hansen deltager. 

  

8. Bordet rundt. 

Mogens Nielsen oplyste, at han har foreslået Rygårdscentret, at ubenyttede udendørsarealer f.eks. 

anvendes til en køkkenhave. Per Bjarvin supplerede med at sige, at Nymosehave – til stor glæde for 

beboerne - er i gang med at lave nogle højbede, med henblik på at dyrke grøntsager eller lignende.  

Poul V. Jensen oplyste, at Gentofteplanen 2.behandles den 10. oktober. Han har fremsat forslag om 

at der afsættes 2,5 mio. kr. ekstra til mad og frugt til de ældre. Han foreslår endvidere, at Hellerup 

Internationale skole sælges og provenuet af dette salg samt salg af andre bygninger anvendes til at 

opføre et helt nyt Tranehaven, da det gamle Tranehaven ikke er egnet til at blive renoveret.  

Der blev spurgt til, hvor han vil placere et nyt Tranehaven, hvortil Poul V. Jensen svarede, at der er 

flere muligheder, bl.a. en grund ved Ikea.  

Mona Gøthler spurgte, om hun selv skulle betale for at deltage i arrangementer på Lindely, hvilket 

hun ikke finder er rimeligt. Alf Vennevold svarede, at man kan få eventuelle udlæg refunderet, da 

man naturligvis ikke selv skal have nogle udgifter i forbindelse med deltagelse i arrangementer på 

plejehjemmene. Bilag afleveres til Susanne Khalil.   
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Mona Gøthler foreslog endvidere nogle ændringer til pjecen ”et værdigt ældreliv- hver dag” så 

pjecen bliver mere overskuelig og letlæselig for de ældre. Helene Rasmussen svarede, at forslagene 

er noteret og vil indgå i en eventuel opdatering af pjecen. 

Sonja Minor Hansen sagde, at i forbindelse med evalueringen af sidste års prøvespisning, stadig 

mangler svar fra Det Danske Madhus, på en række spørgsmål omkring hvad der kan gøres bedre. 

Det blev aftalt, at Sonja Minor Hansen medbringer evalueringsskemaet til næste møde. 

Helene Rasmussen oplyste, at der lige nu annonceres efter repræsentanter til det nye opgaveudvalg 

”Sundhed i Gentofte – Borgerrettet behandling”. 

Per Bjarvin orienterede om anmeldt tilsyn på Nymosehave, hvor Lone Jørgensen orienterede om 

værdighedspjecen. Oplyste endvidere, at stedet har et godt sammenhold. Der gøres meget ud af den 

mad der serveres. Dog har der været serveret mad på plastik. Susanne Andersen svarede, at det er 

korrekt at der er én beboer på stedet der får sin mad serveret på plastik, idet personen vil have det 

sådan, hvilket stedet naturligvis respektere. 

Per Bjarvin oplyste endvidere om sin og Ole Scharff-Haarbyes deltagelse i IT-møde sammen med 

handicaprådsformand Hans Rasmussen og leder af Kommuneservice Annette Ishøy Rasmussen.  

Det er besluttet at IT-udvalget nedlægges. Fremover vil IT-relaterede emner bliver drøftet på de 

almindelig møder i henholdsvis Seniorråd og Handicapråd.  

Ole Scharff-Haarbye oplyste, at der stadig sker mange tricktyverier. Helene Rasmussen svarede, at 

hun netop har været til møde med politiet, som har meget fokus på problemet og bl.a. har tæt 

kontakt til butikkerne.  

Ole Scharff-Haarbye oplyste, at en række plejehjem har besøg af hunde, hvilket er en stor succes.  

Susi Alsfelt Riise-Knudsen tilføjede, at Salem gennem længere tid har haft stor succes med besøg af 

forskellige dyr.  

Ole Scharff-Haarbye oplyste, at Kløckershave har oprettet en mandeklub som samles hver anden 

tirsdag. Spurgte om dette fandtes på andre plejehjem, hvilket der blev svaret ja til.  

På spørgsmål fra Mogens Nielsen på sidste møde, om muligheden for at opsætte 

overvågningskamera og tilkoble sig en server på rådhuset, svarede Susanne Andersen, at hun har 

undersøgt sagen nærmere. Rygårdscentret vil blive orienteret, når IT-afdelingen har et bud på, hvad 

der teknisk kan lade sig gøre og hvad det vil koste.      

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

har også her været anmeldt besøg, hvor Lone Jørgensen bl.a. orienterede om værdighedspjecen. 

 

9. Næste møde – 9. november - mødet holdes på Kløckershave, Dahlensstræde 6, 2820 Gentofte.    

   

10. Eventuelt.  

Intet. 


