
!   
SeniorRådet 

Referat af møde 9 -2015 

Fredensborg Seniorråd 

Fredag den 25. september 2015 kl. 09.00 

Kontrabassen, Fredensborg Rådhus  

Til stede:  Finn Kamper-Jørgensen, Jørgen Simonsen, Michael Huusom, Niels 
Søndergaard, Anders Kopping, Helle Lassen, Anette Lewinsky, Grethe Zöllner.   

Gæster: Ingen. 

Fraværende: Grethe Troensegaard. 

Referent: Jørgen Simonsen. 

TEMA: FORMALIA I 

1. Godkendelse af dagsordenen. Godkendt med rettelser 

2. Godkendelse af referat af møde 8 -2015. Godkendt med en enkel 
ændring. 

TEMA: SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDETÅDET 

3. Dagsordener for de politiske udvalg, eventuelle kommentarer fra 
Seniorrådet. 

Der var udsendt to nye bilag. Bilag 1: Servicereduktioner på ældreområdet. Bilag 2: 
Budgetforlig 2016 – 2019. 

En dybtgående drøftelse af bilagene fandt sted. Seniorrådets samlede 
bemærkninger til de hidtidige forslag om budgetudvikling og besparelser - 
herunder specifikke kommentarer til dele af det såkaldte sparekatalog - 
indgik som bilag til byrådets 2. budgetseminar i september. 
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 Seniorrådets synspunkter er derfor tidligere formidlet til politikerne. På 
baggrund af de aktuelt foreslåede besparelser fandt Seniorrådet det 
nødvendigt, at Finn Kamper-Jørgensen og Anders Kopping beder om 
foretræde for Social- og Seniorudvalget d. 30. september for også at 
kommentere de helt nye forslag til besparelser. Seniorrådet mener, at de 
foreslåede besparelser rammer dybt ind i kernevelfærden og ældres 
værdighed, og at de bør tages af bordet. 

TEMA: TEKNIK. TRANSPORT. TILGÆNGELIGHED 

4. Dagsordener for de politiske udvalg, eventuelle kommentarer fra 
Seniorrådet 

a. Teknikgruppen har ikke bemærkninger til Plan-Miljø- og 
Klimaudvalgets referat fra mødet den 8. september 2015. Dagsorden 
for næste møde den 6. oktober er endnu ikke modtaget. Relevante 
emner er sendt til behandling i ”budgetprocessen”. 

b. Mødet i Udvalget Infrastruktur og Trafik den 29. september er aflyst. 

TEMA: KOMMUNIKATION OG IT 

5. Dagsordener for de politiske udvalg, eventuelle kommentarer fra 
Seniorrådet 

Niels Søndergaard redegjorde for ansvarsforholdene på hjemmesiden, 
der hører ind under Medialoven. 

Seniorrådets Træningsdag om hjemmesiden den 16/10 kl 9-12 I 
Kontrabassen. Deltagerne medbringer deres mobile PC. 

TEMA: KULTUR. FRITID. IDRÆT 

6. Dagsordener for de politiske udvalg, eventuelle kommentarer fra 
Seniorrådet 

TEMA: POLITIK OG ØKONOMI 
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7. Dagsordener for de politiske udvalg, eventuelle kommentarer fra 
Seniorrådet 

TEMA: FORMALIA II 

8. Seniorrådets økonomi, budget og regnskab 

Status fremsendt separat. Taget til efterretning. 

Formanden og kassereren bemyndiges til at forhandle videre med 
Kommunens forvaltning om Seniorrådets budget. 

9. Specifikke sager. Kommende møder 

a. Forslag til gæster: Hans Bækvang kommer til møde 11 den 27/11. 

b. Kontakt med politikere og forvaltning drøftes på møde 10 den 7/11. 
Herunder møde på en time med hele Social- og Seniorudvalget i 2016. 

c. Seniorrådets brochure. Pressemeddelelse om brochuren er den 19. 
september sendt til FAA, Uge-Nyt, Ugebladet, Radio Humleborg, 
Lydavisen. Derudover er ekstra 200 eksemplarer leveret til 
Borgerservice på Rådhuset. På kommunens hjemmeside er der lagt et 
link ind som åbner den digitale udgave af brochuren. Dette link er: 
http://www.epaper.dk/ad-media/ældreråd/fredensborg/  

d. Danske Ældreråd holder Temamøde om Synlighed den 5. oktober i                     
Allerød. Fire medlemmer fra IT-gruppen deltager. 

e. Formand og Næstformænd har deltaget i Danske Ældreråds møde den 
16. september.  

f. KL’s ældrepolitiske konference 21. september 2015. Finn Kamper-
Jørgensen deltager fra Forebyggelsesrådet. Læs Formandens noter fra 
konferencen. Bilag 3. 

g. Nordgruppen. Næste møde 17/11 

h. Regionsældrerådet. Næste møde 10/12.  
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i. Forebyggelsesrådet. Næste møde 1/10. 

j. Ældrepolitisk konference d. 16. november 2015: ”Etik som grundstenen 
i fremtidens demenspleje” på Vingstedcentret. Interesserede kontakter 
Formanden omgående, da der hurtigt bliver udsolgt. Læs mere  http://
danske-aeldreraad.dk/aktiviteter/temadage-konferencer/ 

k. Næste møde i Seniorrådet: fredag den 6. november i Kontrabassen. 
Grethe Troensegaard er tilbage og fortsætter som sekretær. Jørgen 
Simonsen assistere med indkaldelsen 

10. ANDET OG EVENTUELT. 

Her kan du læse Løhdes demensindlæg fra KL’s hjemmeside. 
Referencen er 
   
http://www.kl.dk/Sundhed/Sophie-Lohde-lover-trecifret-millionbelob-
til-demente-id187167/?n=1  

11. OPSUMMERING AF/ OPFØLGNING EFTER MØDET.  
  
Møder I Seniorrådet resten af året. 

Fredag den 6. november 2015 i Kontrabassen 

Fredag den 27. november 2015 i Klaveret 2. sal.  

Udsendt 29. september kl. 18.00 
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