
 

 

Seniorrådet i Gentofte Kommune 

Referat fra Seniorrådets møde den 9. februar 2022 

 

Til stede: Susanne Borch, Alf Wennevold, Else Ørsted, Mona Gøthler, Gitte Anni Mikkelsen, 

Preben Bildtoft, Susi Alsfelt Riise-Knudsen, Mogens Nielsen og Steen Borup-Nielsen.  

Fra Kommunalbestyrelsen: Katja S. Johansen (deltog pkt. 5-8), Jesper Marcus (deltog pkt. 5-8) 

og Anne Hjorth.  

Fra Social & Sundhed: Helene B. Rasmussen, Sophie Harms og Helle Frederiksen (referent). 

Afbud fra Tina Roikjer Køtter. 

 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde 

Referatet blev godkendt. 

Susanne Borch foreslog, at referatet fremover udsendes pr. mail, hvorpå medlemmerne har 

mulighed for at fremsende evt. bemærkninger senest en uge efter. Herefter anses referatet for 

godkendt og publiceres på hjemmesiden. Alle tilsluttede sig den nye procedure. Referatet udsendes 

fortsat efterfølgende på print til Seniorrådet sammen med dagsordenen til næste møde. 

 

2. Arbejdsgrupper – tovholder 

Ensomhed – Susanne Borch (tovholder), Mona Gøthler og Susi Alsfelt Riise-Knudsen. Preben 

Bildtoft ønskede at udgå af gruppen for at fokusere på de andre tilknyttede arbejdsgrupper. 

Kost – Gitte Anni Mikkelsen (tovholder) og Mona Gøthler. 

Synlighed – Else Ørsted, Preben Bildtoft og Steen Borup-Nielsen. Tovholder endnu ikke udpeget. 

IT – Susi Alsfelt Riise-Knudsen (tovholder), Alf Wennevold og Mogens Nielsen 

Trafik – Mogens Nielsen (tovholder) og Preben Bildtoft. 

Arbejdsgrupperne mødes nu individuelt med fokus på udvalgte udfordringer indenfor det enkelte 

tema. Status forventes på Seniorrådets møde den 18. maj. 

 

3. Regionsældreråd Nordøstgruppen 

Nordøstgruppen dækker de fem kommuner Furesø, Gladsaxe, Rudersdal, Lyngby-Tårbæk samt 

Gentofte, der repræsenteres af Else Ørsted og Alf Wennevold. Else Ørsted gav en kort orientering 

fra deres første møde, hvor fremtidige mødetidspunkter blev fastlagt og informationer udvekslet. 

Gladsaxe Kommune har bl.a. etableret et interessant samarbejde med Ældresagen, hvorfor hun har 
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taget kontakt til foreningens næstformand Marianne Scheele for nærmere orientering. På mødet 

blev Alf Wennevold samt Jørn Gettermann, formand for Lyngby-Tårbæk seniorråd, valgt som 

repræsentanter til Regionsældrerådet Hovedstaden. Konstituerende møde er nærtforestående. 

 

4. Meddelelser fra medlemmerne, herunder status på medlemmers opgaver 

Gitte Anni Mikkelsen oplyste, at hun har kaffeaftale med forstanderen på Kløckershave den 17. 

februar. 

Preben Bildtoft oplyste, at hans møde med forstanderen på Nymosehave havde været meget 

positivt. Han oplyste desuden, at beboerne på Brogårdshøj var meget aktive og ivrige i diskussioner. 

Else Ørsted oplyste, at nyt beboer- og pårørendemedlem skal vælges, når Ordruplunds beboere snart 

flytter til Jægersborghave. 

Mona Gøthler oplyste, at hun besøger Adelaide ultimo marts og fremover modtager plejehjemmets 

nyhedsbreve. Dialogmøder på hver etage fortsætter, når Covid-19 ebber ud. Hun oplyste desuden, at 

Lindely besøges den 15. marts og fornemmer, at der er mere ro nu. Plejehjemmet afventer tilsyn. I 

beboer- og pårørenderådet ønskes en majoritet af beboere, hvilket hun støtter op om. 

Sophie Harms orienterede om, at plejeboligerne de seneste år har haft fokus på 

urinvejskomplikationer. I 2017-2018 især omkring at undgå indlæggelser, i 2018-2019 

gennemførelse af et kvantitativt forsøg med fokusgrupper. Dette er udmundet i en phD, der følges 

op af workshops for plejehjemslægerne og de ansatte. 

Susi Alsfelt Riise-Knudsen oplyste, at Salem står overfor en omlægning af deres køkken, hvor 

økologiprocenten stiger markant, og kosten ændres til mere vegetarisk. Sophie Harms supplerede, at 

det er godt i tråd med de nationale kostråd. 

Steen Borup-Nielsen oplyste, at Søndersøhave besøges til marts. Hvad angår Tilgængeligheds-

forummet kunne han oplyse, at omdrejningspunktet tidligere i stor udstrækning har været på 

arkitektonisk indretning, men at man nu mere har fokus på bl.a. ramper og stier. Han tilføjede, at 

overvejelsen om unisex-toiletter åbner op for mere plads til handicaptoiletter. 

Mogens Nielsen oplyste, at Rygårdcentrets forstander Berit Kronby havde opdateret ham på 

plejehjemmets udvikling de seneste fire år, og at han var rundt og hilse på samtlige ansatte, heraf 

mange nye ansigter. Plejehjemmet står overfor et større byggeri, hvor han har foreslået at indgå i en 

følgegruppe. 

Helle Frederiksen informerede om, at Gentofte Kommunes evaluering af busruter blev udskudt 

grundet Covid-19 og de misvisende passagertal, det måtte medføre. Eventuelle ændringsforslag skal 

være Movia i hænde ultimo oktober 2022. 

Susanne Borch oplyste, at hun har invitation til besøg på Egebjerg. Hun informerede og uddelte 

desuden indkaldelse til repræsentantskabsmøde 2022 i Danske Ældreråd, der afholdes 9. maj med 

efterfølgende konference den 10. maj. Alle er velkomne til at deltage, og da tilmeldingsfristen er 28. 

marts, besluttes dette endeligt på næste Seniorrådsmøde. Til slut orienterede hun om, at Danske 

Ældreråd havde indkaldt til møde om regulering og lovgivning på ældreområdet. 
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5. Anbefalinger fra opgaveudvalget Fremtidens boligformer for seniorer v/Ida Juhler 

Ida Juhler præsenterede udkast til anbefalinger fra opgaveudvalget, som var til høring i Seniorrådet. 

Udvalget afleverer anbefalingerne til kommunalbestyrelsen ultimo marts 2022. 

Hun forklarede, at det rette tidspunkt for at overveje, om man som senior skal blive boende eller 

flytte, er individuelt for den enkelte borger, men at det er vigtigt at nå at etablere sig et nyt sted i 

god tid. 

Alf Wennevold foreslog en kommunal ankerperson, som borgeren kan henvende sig til for at få råd 

og vejledning om muligheder for boligformer som senior. Ida Juhler svarede, at dette er indskrevet 

som idé. Susanne Borch supplerede, at rollefordelingen er vigtig, så den ældre borger tydeligt 

forstår sin egen opgave og andel i forløbet. Kommunen har ikke mulighed for at bygge boliger til 

seniorer. 

Gitte Anni Mikkelsen foreslog, at kommunen kunne medfinansiere installation af elevatorer, så 

ældre borgere har mulighed for at blive længere tid i eget hjem og nærmiljø. 

Else Ørsted spurgte, hvorfor der bygges boliger til unge og ældre men ikke til seniorer. Ida Juhler 

svarede, at begrebet ’seniorboliger’ ikke optræder i den nuværende lovgivning. Det gør det 

vanskeligt for kommunen at målrette byggeri til denne gruppe, f.eks. i lokalplaner. 

Mona Gøthler spurgte, om socialrådgivere kan klædes på, så de gør den ældre borger opmærksom 

på overvejelser om bolig i tide. Helene B. Rasmussen svarede, at kommunen har fokus på bredere 

orientering f.eks. informationsmøde samt guide på hjemmesiden. 

Steen Borup-Nielsen spurgte, om kommunen har arealer til ny bebyggelse. Katja S. Johansen 

svarede, at alt nybyggeri de facto bygges seniorvenligt, men at kommissoriet for opgaveudvalget 

omhandler eksisterende boligmasse. 

Herefter takkede Susanne Borch for det spændende indlæg, og rådet bakkede op om anbefalingerne 

med de kommentarer, som kom frem. 

 

6. Kort orientering om kommunalbestyrelsesmedlemmernes arbejdsområder og 

forventninger til rådets arbejde 

Katja S. Johansen oplyste, at alle stående udvalg, og dermed også Ældre-, Social- og 

Sundhedsudvalget, er blevet bedt om at definere mål for de næste fire år. 

Samtidig orienterede hun om det nye opgaveudvalg Fremtidens velfærdsløsning for ældre, der løber 

frem til ultimo 2022, hvor kommissorium allerede er godkendt. 

Herudover informerede hun om, at kommunalbestyrelsen har vedtaget et opgaveudvalgs 

anbefalinger til, hvordan Gentofte Kommune kan motivere flere til at bevæge sig mindst en time om 

dagen. Seniorrådets medlemmer opfordres til at bidrage med input til, hvordan bevægelse tilpasset 

den enkelte inkorporeres i plejeboliger. 

Til slut oplyste hun at have modtaget de brochurer fra kommunen, seniorer har til rådighed, og tager 

i den forbindelse gerne imod råd fra Seniorrådet, om materialet og kommunikationsmåden er 

dækkende for borgerens behov for oplysning. Susanne Borch supplerede, at Seniorrådet tidligere 
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har været involveret ifm. brevtekst til borgere og opfordrer alle til at være opmærksomme, hvis man 

støder på godt materiale på sin vej. 

Anne Hjorth fastslog, at information fra Seniorrådets møder var nyttig i andre udvalg, og hun 

forventede meget af de nu nedsatte arbejdsgrupper. 

 

7. Næste møde – onsdag den 16. marts 2022. Mødet afholdes i udvalgslokale 1. 

 

8. Eventuelt 

Gitte Anni Mikkelsen foreslog, at kommunens Rådhusdage blev ændret til Ældredage. KB-

medlemmerne tog dette til efterretning. 
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