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 Referat af  
MØDE 1 -2016 

Fredensborg Seniorråd 
Fredag d. 8 januar 2016 kl. 9.00 – 13.00 

Lilletrommen, Fredensborg Rådhus 

Til stede: Finn Kamper-Jørgensen, Jørgen Simonsen (til kl. 11.30), Michael Huusom, 
Grethe Troensegaard, Niels Søndergaard, Anders Kopping, Helle Lassen, Anette 
Lewinsky, Grethe Zöllner.   

GÆSTER: Ingen  

1. DAGSORDEN     
1.1 Godkendelse af dagsorden.  

Dagsordenen blev godkendt. 

1.2  Prioritering af mødetiden.  
Behandlingen af punkt 9 blev fremskudt, da Jørgen Simonsen skulle gå kl. 
11.30. I referatet forbliver punktet som punkt 9. 

2. REFERAT 
2.1 Referatet godkendt med rettelsesforslag. (Bilag 1) 

2.1  Godkendelse af referat af møde 11 2016.  
 Referatet godkendt med rettelsesforslag. (Bilag 2) 

2. Referent til dette møde. 
Anders Kopping refererer fra møde 1 og 2 2016. 
Jørgen Simonsen refererer fra møde 3 og 4 2016. 

  
3. TEMA: ÆLDREPOLITIK, BYRÅD OG ØKONOMI 

1. Dagsordener for Byråd og Økonomi-udvalg, eventuelle kommentarer fra   
Seniorrådet. 
Det er varslet, at alle politikker skal revideres i 2016, fx Ældrepolitik, 
Sundhedspolitik, Fritidspolitik, Kulturpolitik, Misbrugs- og Psykiatripolitik. 
Seniorrådets faste gruppen skal følge, hvornår de enkelte politikker er på de 
politiske udvalgs dagsordener og komme med forslag til, på hvilke områder vi 
ønsker at give råd om ændringer med særlig relevans for ældrebefolkningen. 
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2. Revision af Ældrepolitikken og ny-indførelse af værdighed. 
Foråret 2016 skal Ældrepolitikken revideres og besluttes af Byrådet. 
Regeringens krav om værdighedspolitik med et (formodet) medfølgende budget 
skal også udarbejdes og besluttes af Byrådet 

Følgende proces ser foreløbigt ud til at være tilrettelagt: 
- drøftelse om ældrepolitik med forvaltning 13. januar. Finn Kamper-Jørgensen 
og Michael Huusom deltager. 
- temadrøftelse ved fællesmøde mellem Social- og Seniorudvalget og 
 Seniorrådet mandag d. 8. februar kl. 17.30 – 18.30. 
- Social- og Seniorudvalget beslutter ældrepolitik ved marts-mødet. Endelig 
beslutning i Byrådet efterfølgende. 

Anders Kopping fremlagde resultatet af drøftelserne i Seniorrådets SOSU-
gruppe d. 7/1, hvor følgende materialer var baggrund for drøftelserne: 

• Kommunens nugældende Ældrepolitik 
• Forvaltningens foreløbige udkast til revideret Ældrepolitik 
• Forslag til ny Ældrepolitik – inkl. Værdighedspolitik fra en undergruppe i 

Seniorrådet. 
• ”10 elementer i en værdig ældrepleje” udarbejdet af Ældresagen, FOA og 

Dansk Sygeplejeråd. 
• Den norske værdighedsgaranti. 

Seniorrådet tilsluttede sig de synspunkter, som SOSU-gruppen havde 
udarbejdet. (Bilag 3). Dette bilag og Seniorrådets undergruppes forslag er det 
grundlag, som Seniorrådet arbejder videre efter. Niels Søndergaard arbejder 
videre med forbedringer til ”vores forslag”. Alle seniorrådets medlemmer 
opfordres til at komme med forslag til forbedringer såvel sprogligt som 
indholdsmæssigt.  
Hidtil er det meldt ud fra forvaltningen, at den Værdighedspolitik, som der nu er 
krav om, at alle kommuner skal udarbejde, skal indarbejdes i den reviderede 
Ældrepolitik. Det er uklart for Seniorrådet, om det stadig står ved magt, eller 
om der skal udarbejdes særskilt ældrepolitik og værdighedspolitik. Det bliver 
formentlig afklaret på mødet d. 13. januar. 

3. Fremtidens Fredensborg Kommune – Byrådets plan- og agenda strategi 2016 – 
2010. 

 Michael Huusom har ved mail opfordret Seniorrådets medlemmer til at komme 
med forslag til indhold i et høringssvar fra Seniorrådet. Alle medlemmer 
opfordres til at melde synspunkter ind til Michael Huusom senest d. 15. januar. 
Han vil på Seniorrådets vegne være pennefører på et forslag til høringssvar. 
Høringssvaret vil blive formuleret i generelle vendinger. Høringssvaret skal 
fremsendes senest d. 25. januar. Seniorrådets medlemmer opfordres desuden  
til at deltage i Borgermødet d. 21. januar om emnet. 
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4. TEMA: SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET 

1. Dagsordener for de politiske udvalg, eventuelle kommentarer fra Seniorrådet. 
SOSU-gruppen har ikke forslag om kommentarer til punkter på Social- og 
Seniorudvalgets dagsorden d. 11. januar. 

  
2. Noter, referat og kommentarer fra SOSU-gruppens møde 7. januar 2016. 

SOSU-gruppens drøftelser koncentrerede sig om Værdighedspolitikken og 
revideringen af Ældrepolitikken. 
Gruppens synspunkter fremgår af referatet fra mødet, som omtalt under denne 
dagsordens punkt 3.2. (Bilag 3) 

5. TEMA: TEKNIK. TRANSPORT. TILGÆNGELIGHED 

1. Dagsordener for de politiske udvalg, eventuelle kommentarer fra Seniorrådet. 
Næste møde i Plan- Miljø og Klimaudvalg er den 2. februar 2016 og næste 
møde i udvalget for Infrastruktur og Trafik er den 16. marts 2016. Dagsordener 
for disse møder er ikke modtaget per 8. januar 2016. 

5.2  Noter og kommentarer vedr. møde i Plan-, Miljø- og Klimaudvalg 5. januar 
2016, samt møde i udvalget for infrastruktur og trafik den 18. november 2015.  
Teknikgruppen har ikke ældrepolitisk relevante bemærkninger til disse to 
møder. 

5.3 Orienteringer. Kommentarer. 
a.  Michael orienterede om sit møde med Borgmesteren m.fl. omkring forsøg med 

flextur for pensionister i Kokkedal Øst området. Området er geografisk 
afgrænset. Alle pensionister i området tilbydes visitation til gratis flextur. Selve 
forsøgets detaljer er på dagsordener til de næste møder i Plan-Miljø- og 
Klimaudvalget. Teknikgruppen tvivler på om ”forsøget” realiseres, idet ”Team 
trafik” også arbejder på en genindførelse af den nedlagte rute 383 i Kokkedal 
Øst området. 

b.  Planerne for adgangsveje og busforbindelse til det nye plejecenter i Humlebæk 
er under udarbejdning. Seniorrådet har indsendt høringssvar, som kritiserer 
nuværende planlægning. Ingen offentlig kollektiv busrute tæt på plejecentret. 
Plan-Miljø- og Klimaudvalget har responderet ved at ville genforhandle 
problemet. (Bilag 4).  

c.  Teknikgruppen har den 5. januar 2016 haft møde med kommunens Team trafik 
og Tilgængelighedskoordinator. MOVIA forhøjer taksterne for flexture fra den 
17. januar. Krydsning af kommunegrænse medfører fordobling af taksten, 
rabatten for medrejsende bortfalder, pensionister (65+) gives ikke rabat i stil 
med ungdomsrabat. Både kommunen og Seniorrådets teknikgruppe tager igen-
igen kontakt til MOVIA angående emnet. 

d.  Teknikgruppen holder møde med Danske Handicaporganisationer (DH) 
Fredensborg 19. januar. Dagsordenen indeholder bl.a. 
tilgængelighedsproblemer ved Rådhusets hovedindgang, siddesten langs 
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banestien, bænk opsat ved rådhusets indgang, trafiksikkerhed og 
tilgængelighed. 

e.  På foranledning af Tilgængelighedskoordinator og Handicaprådet skal 
kommunens ”Tilgængelighedsplan” nu realiseres. Planen skal belyse 
tilgængeligheden til (ikke i) kommunens offentlige bygninger (idræt, kunst, 
uddannelse, ældre), kommunens infrastruktur til/fra (veje, stier, parker, 
butikscentre, behandlingsfaciliteter), naturen (rekreative områder, skov, 
strand). 
Dette er et eksempel på begrebet ”samspil eller samskabelse”, idet frivillige 
foreninger også vil blive inviteret til at deltage i arbejdet. Nærmere information 
tilgår Seniorrådet. 

6. TEMA: KULTUR. FRITID. IDRÆT 

1. Dagsordener for de politiske udvalg, eventuelle kommentarer fra Seniorrådet. 
Næste møde i Kulturudvalget er d. 12. januar 2016. 

2. Noter og referat fra møde i temagruppen samt eventuelle kommentarer vedr. 
møde i Fritids- og Idrætsudvalget 6. januar 2016. Næste møde d. 3. febr. 
Der er ingen kommentarer til udvalgets møde d. 6. januar, men SOSU-gruppen 
vil holde øje med udvalgets dagsorden d. 3. febr., hvor en revidering af 
Sundhedspolitikken og Fritidspolitikken formentlig skal behandles. 

7. TEMA: KOMMUNIKATION OG IT 

7.1 Dagsordener for de politiske udvalg, eventuelle kommentarer fra Seniorrådet 
Ingen relevante sager. 

7.2 Gennemgang af nuværende og fremtidig arkivering af Seniorrådes arkivalier. 
Niels Søndergaard efterlyste det nuværende arkiv. Det oplystes, at der ikke 
rigtigt var noget arkiv for Seniorrådets aktivitet i fortiden. 
IT- & Kommunikationsgruppen oplyste, at siden juni 2015 er alt materiale (som 
er kommet gruppens kendskab) blevet elektronisk opbevaret (arkiveret pr. dato) 
på hjemmesideserveren. 
Niels Søndergaard gav en kort teknisk gennemgang af elektronisk arkivering.  
Der blev ikke taget afgørelse om, hvor ansvaret for arkivering skulle placeres, 
men Niels Søndergaard tilbød at arkivere alt, hvad der sendtes til ham (det 
kommer IKKE på hjemmesiden, det er ren opbevaring, og der for tiden ikke 
taget afgørelse om metode til genfinding) se i øvrigt pkt 7.4. 

3. Orientering om Kommunens hjemmeside. 
Ny kommunal hjemmeside fra 1. februar. Foreløbig aftale om præsentation af 
denne ved Ulla Skytte ved vort Seniorrådsmøde i februar. Denne sag behandles 
tilsyneladende ikke politisk (ud over økonomiudvalget) 
Seniorrådet vil gerne aftale med Kommunen omkring vores referater: 
Masterreferatet opbevares på Seniorrådets server, og kommunen linker til vores 
data på hjemmesiden. 
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7.4 Indkøb og programmering/konfigurering af dedikeret server til Seniorrådets 
 Hjemmeside. 

Gruppen foreslår, at Seniorrådet køber en dedikeret server til kørsel af 
Seniorrådets hjemmeside. Forslaget er en Raspberry Pi (HW udgifter ca. kr. 
2.000). Maskinen og en tilhørende backupdisk (som er med i budgettet) kan 
være i en skotøjsæske, og er i princippet fuldt transportabelt. Dette blev 
vedtaget. 
Den nye server skal også bruges til en separat arkivfunktion. 

  
8. SENIORRÅDETS ØKONOMI, BUDGET OG REGNSKAB 

8.1 Årets regnskab. 
Kassereren gennemgik årets regnskab. Vi har ubrugte midler for ca. 55.000, og 
der er en fejl på Seniorrådets bankkonto på kr. 1,39 (som må være et gebyr på 
en betaling).  
Seniorrådet valgte Grethe Troensegaard til revisor (iflg. vores forretningsorden). 

 8.2 Budget for 2016. 
Der forgår stadigvæk forhandlinger med kommunen (se nedenstående), så 
Seniorrådet kunne ikke vedtage 2016 budgettet. 

8.3 Forhandlinger med kommunen om Seniorrådets budget. 
Seniorrådet har (af politikerne) fået kr. 193.000. Der er øremærkning på en stor 
del (diæter og kørselsgodtgørelse), men der forhandles om, at Seniorrådet skal 
spare op, og om størrelsen på en eventuel opsparing til næste seniorrådsvalg. 
Valget i 2013 kostede mindst kr. 240.000. Seniorrådet er ved at få et overslag 
på et elektronisk valg i 2017 (kun papir til digitalt frameldte).  
Diskussion om valgmetode, hvor Seniorrådet afventer pris på elektronisk eller 
fremmødevalg. 

9.  ØVRIGE SPECIFIKKE SAGER 

9.1 Ændret opbygning af den kommunale forvaltning, skift af ressort for temaer, 
besparelser i forvaltningen. 

 Formanden orienterede kort. Endelig delegationsplan er endnu ikke modtaget. 

9.2 Sekretariatsfunktionen fremover.  
• Formanden udarbejder dagsordener efter input fra Seniorrådets grupper 

og medlemmer i øvrigt. 
• Referaterne udarbejdes på skift af Seniorrådets medlemmer. Anders 

Kopping har påtaget sig møde 1 + 2, og Jørgen Simonsen har påtaget sig 
møde 3 og 4. Når referenten efter kommunikation med formanden har 
færdigudarbejdet referatet med bilag, påtager Niels Søndergaard sig at 
offentliggøre referaterne på Seniorrådets hjemmeside, og han 
foranlediger desuden, at referaterne, efter endelig godkendelse i 
Seniorrådet, bliver tilgængelige på kommunens hjemmeside. Niels vil 
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forsøge, at adgang på hjemmesiden til bilag kan ske via direkte links til 
bilagene fra referatet. 

• Bidrag til årsberetningen sendes til Grethe Troensegaard, der udarbejder 
forslag til årsberetning ud fra den vedtagne disposition (se punkt 9.4). 
Inden udgivelse vedtages den endelige årsberetning i Seniorrådet. 

• Det praktiske vedrørende Seniorrådets møder (lokale- og 
fortæringsbestilling) varetages af Grethe Troensegaard. 

• Materialer, breve og henvendelser iøvrigt kan sendes til formanden eller 
kan sendes til Seniorrådet via vores hjemmeside. 

• Grethe Troensegaard påtager sig at referere fra møder med Seniorrådets 
gæster. 

• De enkelte gruppeledere sørger selv for – i samarbejde med formanden – 
at høringssvar mv sendes til de relevante modtagere. 

9.3 SR temagrupper, arbejdsgrupper, intern struktur mv for 2016. 
Listen over temagrupper mv. blev revideret. Jørgen Simonsen overgiver 
lederposten i Madgruppen til Grethe Zöllner, og Grethe Troensegaard indtræder 
i Kulturgruppen. Aktuel oversigt fremgår af bilag 5. 

9.4 Årsberetning 2015 
Den fremlagte disposition blev godkendt. (Bilag 6) 
Gruppelederne og formanden fremsender bidrag til indholdet til Grethe 
Troensegaard senest d. 22. januar. Grethe sammenskriver årsberetningen i 
henhold til den vedtagne disposition. Årsberetningen vedtages i Seniorrådet på 
mødet d. 5. februar med henblik på hurtigt derefter at blive trykt og formidlet 
til de relevante modtagere. 

10.  DIVERSE MØDER 

10.1 Forebyggelsesrådet 
December 2015 møde udsat. Møde afholdes 19. januar 2016 med fokus på 
opfølgning af handlingsplan om fysisk aktivitet. Èt af punkterne bliver valg af 
formand for Forebyggelsesrådet. Finn har været formand i 2 år. Der skal vælges 
formand for en ny 2-årig periode blandt ældre-repræsentanterne. Ældresagen 
peger på Finn som fortsat formand, hvilket han er villig til at påtage sig. 
Det er varslet, at handlingsplanen om fysisk aktivitet skal på SOSE-udvalgets 
dagsorden februar 2016. 

10.2 Møder i Danske Ældreråd mv. 
a. Repræsentantskabsmøde i Danske Ældreråd og efterfølgende Ældrepolitisk 
konference 2. – 3. maj 2016.  
Seniorrådet sender 2 deltagere til selve repræsentantskabsmødet. Formanden 
kan ikke deltage. Michael Huusom og Niels Søndergaard deltager. I lighed med 
sidste år kan øvrige Seniorrådsmedlemmer deltage i konferencen dag 2. 
Tilmelding senere. 

 b. Temamøde om kommunal værdighedspolitik, Allerød 29. februar 2016.  
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Deltagere? Vi har råd til, at alle interesserede kan deltage. Hver enkelt må 
meddele kassereren, om de ønsker at deltage.               

 c. Regionsældrerådet. 
 d. Nordgruppen. Næste møde er tirsdag den 19. januar 2016 kl. 09.30-12-00 i  
             Regionsrådssalen. Referat fra sidste møde i 2015 med bilag er rundsendt til 
             alle. 
  

10.3  Møder/Konferencer i Kommunernes Landsforening 
 a.  KLs Sundhedskonference 26. januar 2016. Formanden deltager. 
 b.  KLs Social- og Sundhedspolitiske Forum 12. – 13. maj 2016. Deltagere? 
 c.  KLs Ældrekonference 26. september 2016. Deltagere? 

Seniorrådets medlemmer må orientere sig i mødernes/konferencernes indhold 
og meddele, hvilke man ønsker at deltage i. Økonomien afgør hvor mange, der 
kan deltage. 

10.4 Andre møder 
 Nytårsfrokost med Borgmester og direktører m.fl. foreslås at ligge d. 1. marts. 

10.5 Næste Seniorrådsmøder 
 Seniorrådets mødekalender blev revideret. Samlet oversigt fremgår af bilag 7. 
 Næste møde er 5. februar 

11. ANDET OG EVENTUELT.  
 Intet 

Mødet slut kl. 13. 
Referent: Anders Kopping
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Referat 

 
 møde 10-2015 

 
Fredensborg Seniorråd 

 
Fredag den 6. november 2015 kl. 09.00 

 
Kontrabassen, Fredensborg Rådhus  

 
 

Til stede:  Anders Kopping, Anette Lewinsky, Finn Kamper-Jørgensen, Grethe 
Troensegaard, Grethe Zøllner, Jørgen Simonsen, Michael Huusom, Niels 
Søndergaard 
 
Afbud: Helle Lassen  
 
Gæster: Ingen. 
 
Referent: Grethe Troensegaard  
 

D A G S O R D E N  
 
 

TEMA: FORMALIA I 
 

1. Godkendelse af dagsorden. Godkendt med  tilføjelse af  punkt 2. 
 

2. Seniorrådets  sekretariatsfunktion.   
Seniorrådets organisation og funktion har ændret sig det seneste års 
tid i retning af større delegering til temagrupper af det indadvendte og 
udadvendte arbejde. Desuden har den stigende digitalisering påvirket 
kommunikationsmulighederne. 
 
Med baggrund i et debatoplæg besluttede Seniorrådet: 
 At fastholde den eksisterende delegering til temagrupperne inden for 

fælles aftalte synspunkter, 
 At sekretariatsarbejdet tilsvarende delegeres til temagrupperne, 
 At sekretariatsarbejdet i relation til det samlede Seniorråd fokuseres 

på en mere administrativ funktion, 
 At der tilstræbes såkaldte informative dagsordener og referater, 

bl.a. med bidrag fra temagrupperne, 
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 At den administrative funktion i relation til det samlede Seniorråd 
samles hos sekretæren. 

 
3. Godkendelse af referat af møde 9-2015. Godkendt. 

 
 
TEMA: SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET 
 

 
4.1. Dagsordener for de politiske udvalg, eventuelle kommentarer fra 

Seniorrådet. 
 

a. Social- og Seniorudvalgets møde den 9. November 2015. 
 
Finn Kamper-Jørgensen og Anders Kopping orienterede om 
foretræde for Social- og Seniorudvalget på udvalgets møde den 9. 
November 2015.  
Emner: ældreområdet, service og besparelser og det videre forløb 
i byrådet.  
Alle af forvaltningen foreslåede besparelser blev taget af bordet 
med undtagelse af midlertidig lukning af 5 af Pilebos aflastnings-
/akutpladser. Som service fastholdes f.eks. bad hver uge – ikke 
hver 2. Uge – samt praktisk hjælp og rengøring hver 2. Uge (ikke 
1 gang om måneden – dog vil der ikke blive gjort rent i påsken). 
Merudgifterne i 2015 på 8 mio kr. tages af kassen.  Taget til 
efterretning. 
 
I henvendelsen til Social- og Seniorudvalget foreslår Seniorrådet, 
at man i planstrategien for kommunen helt overordnet indføjer: 
Fredensborg Kommune er en forsøgs- og 
udviklingsorienteret kommune.  Seniorrådet protesterer 
desuden i sine kommentarer over de foreslåede besparelser på 
gode projekter fra ældrepuljen, bl.a. gennemgang af ældres brug 
af medicin og faldforebyggelse.  SO-SU gruppen har desuden 
påbegyndt en dialog om Værdigt ældreliv og Kernevelfærd. 
 
Anders Kopping og Grethe Troensegaard har deltaget i møde med 
administrationen vedrørende kommunens kvalitetsstandarder for 
2016. 
 
SO-SU gruppen har holdt møde den 5. November 2015. Der 
vedlægges referat fra gruppens møde (Bilag 1). Gruppen har 
indsendt kommentarer vedrørende 
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1) Sag 114 Planstrategien Fremtidens Fredensborg Kommune i 

Høring (Bilag 2) 
2) Sag 115. Anvendelse af ældrepulje-midler 2016 (Bilag) 
3) Jørgen Simonsen orienterede om resultater af 

medicingennemgang i Københavns kommune 
 

4.2.  
a) Regeringens udmeldinger om ældreområdet og sundhed.  
 
Formanden orienterede om, at ”Den ældre medicinske patient, 
plejehjemslæger og demenspolitik” vil være  temaer i den nye 
regerings politiske udmeldinger og meldinger til finanslov.  
Oplægget om demenspolitik ventes medio 2016.  
Action:  vi afventer regeringens oplæg.  
 

b. Statistik over ankesager.  
Handicaprådet har på sit seneste møde modtaget information om 
statistik over ankesager. Anette Lewinsky henvender sig til Den 
Sociale Ankestyrelse med henblik på at få oplyst sagernes indhold 
og udarbejder et notat. 

  
TEMA: TEKNIK. TRANSPORT. TILGÆNGELIGHED 
 
5. Dagsordener for de politiske udvalg, eventuelle kommentarer fra 
Seniorrådet 
 

a. Dagsorden for Byrådet 26. Oktober 2015 
Sag 142 – Ansøgning om grundkapitallån og kommunegaranti til 
udvidelse af Stejlepladsen II.  Jørgen Simonsen redegjorde for 
ansøgningen fra Humlebæk Boligselskab vedrørende seniorboliger. 
Teknisk gruppe tager sagen op.  
 
Rådhusets hovedindgang. Anette Lewinsky orienterede om, at  
Handicaprådet på sit møde den 22. Oktober 2015 diskuterede planer 
om ændring af hovedindgangens dørparti til en sensorstyret 
skydedørsløsning. Anette har efterfølgende kontaktet 
administrationen for yderligere oplysninger.   
 

b. Salg af grunde ved Krummediget og Hans Rostgaardsvej  
(Humlebæk).  Grethe Troensegaard orienterede om byrådets forslag 
om at sælge de to grunde. En borgergruppe vil protestere mod 
salget og i stedet foreslå, at der etableres ”Hans Rostgårds Park”, 
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hvor der indrettes (aktivitets)-rum for både børn, unge og ældre. 
Parken er nabo til ældreboligerne på Oscar Brunsvej.   
 

c. Debatten:  ”Hvordan og hvor skal vi bo som ældre?” er startet i 
forskellige medier (bl.a. Ældre Sagen). Da debatten også vedrører 
planstrategien, vil det være naturligt også at inkludere Seniorrådets 
synspunkter i de kommende høringssvar.  
 

d. Anette  orienterede  om Handicaprådets forslag om oprettelse af 
siddesten på udvalgte stier. Michael Huusom foreslog, at 
siddestenene skal have en sådan højde, at det ikke er vanskeligt for 
ældre/handicappede at rejse sig op fra stenene.  Anette kontakter 
administrationen.   
 

e. Plan-, Miljø- og Klimaudvalgets møde den 3. November 2015.  
1)  Trafikbestilling.  Michael Huusom orienterede om Trafikbestilling 

2017.  Rute 383 bliver måske nedlagt. Der er arrangeret møde 
med Team Trafik. 

2) Flextur.  Michael Huusom har sendt et læserbrev (Bilag4) 
vedrørende Flextur, med forslag til at ledsagere medfølger gratis. 

 
 
TEMA: KOMMUNIKATION OG IT 
 
6. Dagsordener for de politiske udvalg, eventuelle kommentarer fra 
Seniorrådet 
 

a. Ingen relevante sager på de politiske dagsordener 
b. Status på hjemmesiden. Niels Søndergaard orienterede om, at 

hjemmesiden kører.   IT & Kommunikations-gruppen mener dog, at 
den er lidt kedelig. Der planlægges forbedringer hen ad vejen.  
Status taget til efterretning. 

c. Diskussion om indlæg. Niels Søndergaard foreslår, at gruppelederne 
lærer at lægge indlæg på hjemmesiden.  Indtil videre vil Niels være 
behjælpelig med at lægge indlæg og tekst på hjemmesiden.   

d. Seniorrådets brochure.  Michael redegjorde for uddeling af 
brochuren, bl.a. i Frivilligcentret og til Ældresagens møder. Det 
undersøges, om det er muligt at genoptrykke brochuren, hvilket 
bl.a. vil afhænge af, om der er interesse fra annoncørerne. 

e. Besøg på Seniorrådets hjemmeside betragtes som tilfredsstillende.  
f. Status for kommunikationsgruppens arbejde.  På næste 

seniorrådsmøde forelægges forslag til oplæg til næste højt 
prioriterede opgave.  Taget til efterretning.  
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TEMA: KULTUR. FRITID. IDRÆT 
 

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

 
Ingen relevante sager på de politiske dagsordner.  
 
 
TEMA: POLITIK OG ØKONOMI 
 

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

 
Ingen relevante sager på de politiske dagsordener.  
 
 
TEMA: FORMALIA II 
 

9.  Seniorrådets økonomi, budget og regnskab 
 

a. Kassereren forelagde regnskab og status for oktober måned. 
Regnskabet holder stadigvæk, dog kommer vi til at bruge lidt flere 
penge end først antaget. Det påregnes, at der leveres kr. 50.000 
tilbage til kommunen, dermed mener Seniorrådet at have 
tilbagebetalt rådets overforbrug fra 2013.  
Sekretærens PC er udtjent (den er fra omkring 2009). Der købes ny 
i november måned.  Orienteringen taget til efterretning.   

b. Seniorrådets budgetanvendelse med særligt henblik på eventuel 
opsparing til kommende valg i 2017.  Seniorrådet besluttede, at 
formand og kasserer har fuldmagt til at forhandle budget for 2016 
samt procedurer med administrationen. Budgettet for 2016 vil 
andrage kr. 173.000. 

 
10.  Specifikke sager. Kommende møder 

 
a. Kontakt med politikere og forvaltning fremover, herunder eventuelt fast 

møde med Social- og Seniorudvalget. Formanden lagde op til, at der 
arrangeres to møder pr. år.  Som emner foresloges Velfærd og Godt 
Ældreliv. 

 
b. Nordgruppen. Næste møde 17. November 2015. 
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c. Regionsældrerådet. Næste møde 10. December 2015.  

 
d. Forebyggelsesrådet. Forebyggelsesrådets funktion efter næsten 2 års 

virke.  
Formanden redegjorde for det fortsatte arbejde I Forebyggelsesrådet. En 
handlingsplan for øget fysisk aktivitet i ældrebefolkningen er færdigtrykt 
(ref.: 
http://www.fredensborg.dk/politik/n%C3%A6vn+og+r%C3%A5d/forebyg
gelsesr%C3%A5det/materialer).  Der er tale om en ret bred tilgang, der 
både handler om, at der skal foreligge tilbud og informeres om disse 
tilbud. Blandt forslagene er et digitalt nyhedsbrev, særlig plan for de 40% 
af de ældre, som har slidgift, og god oversigt på kommunens hjemmeside 
om tilbud. 
 
Handlingsplanen præsenteres ved en temadag for byrådet den 17. 
November. Formanden opfordrede i denne forbindelse Seniorrådets 
repræsentanter i plejehjemmene, beboerråd m.v. til at få sat ”Det fysisk 
aktive plejehjem” på dagsordenen for at erfare, hvad man gør og 
eventuelt kan gøre bedre for de ældre på plejehjem, hvad fysisk aktivitet 
angår.  
 
Der har været afholdt et stort inspirationsmøde med temaet ”Mental 
sundhed og trivsel” med ca. 60 deltagere. (Referater og power points fra 
mødet er tilgængelige på kommunens hjemmeside under 
”Forebyggelsesrådet”  
http://www,fredebsvirg,dj/politik/n%C3%A6vn+og+r%C3%A5d/forebygg
elsesr%C3%A5det) 
 
Kommende temaer vil være lighed/ulighed i sundhed, mad samt 
videreudvikling af mental sundhed. 
Næste møde finder sted den 9. December med fokus på ulighed i sundhed 
og forebyggelse.   
 

e. Samarbejde med Hørsholm Seniorråd. Formanden har rettet henvendelse 
til Hørsholm Seniorråd med henblik på eventuelt samarbejde.  Action: 
formanden.  
 

f. Observatører på plejehjemmene. Nyheder, drøftelse af mulige temaer 
fremover. Udsat til næste møde.  
 

g. Konference om sundhedsfremme og forebyggelse, arrangeret af KLs 
Center for forebyggelse i praksis. 12. November 2015 i København. 

http://www.fredensborg.dk/politik/n%C3%A6vn+og+r%C3%A5d/forebyggelsesr%C3%A5det/materialer
http://www.fredensborg.dk/politik/n%C3%A6vn+og+r%C3%A5d/forebyggelsesr%C3%A5det/materialer
http://www,fredebsvirg,dj/politik/n%C3%A6vn+og+r%C3%A5d/forebyggelsesr%C3%A5det
http://www,fredebsvirg,dj/politik/n%C3%A6vn+og+r%C3%A5d/forebyggelsesr%C3%A5det
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Deltagere fra Seniorrådet:  Finn Kamper-Jørgensen, Jørgen Simonsen, 
Helle Lassen, Grethe Zøllner.   

 
h. Ældrepolitisk konference den 16. November 2015. ”Etik som grundstenen i 

fremtidens demenspleje”, Vingstedcentret.  Ingen deltagere fra 
Seniorrådet.  

 
11. NÆSTE MØDE 

  
FREDAG DEN 27. NOVEMBER 2015 KL. 10.00 

  
  
Mødet finder sted hos sekretæren, Frederikkevej 6,   med efterfølgende 
frokost i Sletten Bådeklub. 
 
  
12. ANDET OG EVENTUELT. 

 
 
13.OPSUMMERING AF/ OPFØLGNING EFTER MØDET.  
 
  
 
SR2015 –  referat møde 10-2015 (5) 
 
 
Bilag 1: SR2015 – referat So-Su møde 5. November 2015 
Bilag 2:  Fremtidens Fredensborg Kommune (planstrategien) downloades fra kommunens hjemmeside 
Bilag 3: SR kommentarer SOSE udvalg nov. 2015 (2)    (tidl. Udsendt) 
Bilag 4:  Michael Huusom: læserbrev vedr. busdrift og flextur  
 
 
 
 
 
Udsendt den 3. Januar 2015  (version 5)  
 
 
 
 
Version udsendt den 7. December 2015 
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Referat 

 møde 11-2015 

Fredensborg Seniorråd 
 

Fredag den 27. november 2015 kl. 10.00 
 

Frederikkevej 6 
 
 
Til stede: Anders Kopping, Anette Lewinsky, Finn Kamper-Jørgensen, Grethe 

Troensegaard, Grethe Zøllner, Helle Lassen, Jørgen Simonsen, Michael 
Huusom, Niels Søndergaard 

 
Gæster: Ingen. 
 
 
1. Godkendelse af dagsorden. 

Godkendt 
 
2. Godkendelse af referat af møde 10-2015. 
 Reformuleret referat af dagsordenens pkt. 2 om Seniorrådets 

sekretariatsfunktion godkendt. 
 
3. Kommunens ældrepolitik, herunder kernevelfærd, værdigt ældreliv, 

finansiering 
 Der er varslet en revision af samtlige kommunale politikker i 2016 og 

Seniorrådet er af administrationen inviteret til drøftelse af ældrepolitikken i 
januar 2016. Regeringen har besluttet at alle kommuner skal udarbejde en 
værdighedspolitik. Proces endnu ukendt – nogen usikkerhed i Seniorrådet. 

 
 SOSU-gruppen har ved gårsdagens drøftelse taget hul på såvel ældrepolitik 

som på værdighedspolitik og besluttet at arbejde videre med disse temaer. 
 
 Det blev besluttet: 

 at Anders Kopping og Niels Søndergaard i samspil med interesserede 
rådsmedlemmer aktivt skriver videre på de to politikområder i lyset 
af opklaring om proces for politikkerne (det er efterfølgende oplyst at 
de to politikområder sammentænkes i et fælles forløb i form af 
revision af ældrepolitikken) 

 at formand og næstformand deltager som Seniorrådets  
repræsentanter i mødet med administrationen 13. januar 2016 
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4. Planstrategi for Fredensborg Kommune 
 Kommunen har i løbet af 2015 afholdt 5 borgermøder om udviklingen af 4 

bysamfund og landområdet baseret på et udkast til Byrådets 2020-strategi. 
Der er nu udmeldt et høringsdokument ”Udkast til Byrådets plan- og 
Agenda 21-strategi 2015-202”. Seniorrådet skal forholde sig til dette. 

 
 Det blev besluttet 

 at Michael Huusom sikrer en melding fra Seniorrådet baseret på 
overvejelser over relevante input 

 at det skal afklares, om Seniorråds synspunkter på at Byrådet i sin 
overordnede strategi bør vedkende sig specifikt, at ”Fredensborg 
Kommune er en udviklings- og forsøgsorienteret kommune” skal 
være en del af høringssvaret på det udmeldte dokument eller meldes 
selvstændigt 

 at emnet genoptages på januar 2016 mødet 
 

 
TEMA: SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET 
 
5.1 Dagsordener for de politiske udvalg, eventuelle kommentarer fra 
     Seniorrådet. 
 
 Social- og Seniorudvalgets møde den 1. December 2015 
 
 Der er afgivet enkelte kommentarer til dagsordenspunktet vedr. 

kvalitetsstandarder 2016 ved møde med forvaltningen. Anders Kopping og 
Grethe Troensegaard deltog 

 Besparelser på grund af budgetoverskridelser blev drøftet. Seniorrådet er 
meget kritiske overfor, at der hele 3 gange i 2015 fra forvaltningens side 
har måttet fremlægges besparelsesforslag på grund af budget 
overskridelser. Regeringens finanslov er blevet nærlæst og der synes at 
være muligheder for at undgå besparelser. Derfor skal det politiske udvalg 
opfordres til at være mere ældrepolitisk aktiv i Byrådets økonomiske 
prioriteringsdiskussion 

  
 Det blev besluttet: 

 at Seniorrådet i en kritisk kommentar til udvalget anbefaler en aktiv 
ældrepolitisk linje for at undgå yderligere besparelser med henvisning 
til den vedtagne finanslov (se kommentaren i Bilag 1) 

 at der skal følges op i forhold til Økonomi udvalgets møde (er sket 
ved genfremsendelse af Bilag 1 også til Økonomi udvalgets 
medlemmer) 
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5.2 Øvrige sager  
 
 a. SO-SU gruppen har holdt møde d. 26. november 2015 
  
 Der er sat gang i overvejelserne om revideret ældrepolitik, 

værdighedspolitik og synspunkter på, hvad der skal forstås ved 
kernevelfærd på ældreområdet. 

 
 Dagsorden for Social- og Seniorudvalgets møde 1. december gennemgået 

jf. 5.1 
 
 Anders Kopping deltager som formand for gruppen i Social- og 
 Seniorudvalgets besigtigelsestur til Holland om demenscenter i Holland. 
 
 Referat fra SOSU-gruppen findes som Bilag 2 
 
 b. Statistik over ankesager  
 
 Oplæg ved Anette Lewinsky. Udsat 
 
 
TEMA: TEKNIK. TRANSPORT. TILGÆNGELIGHED 
 
6.1 Dagsordener for de politiske udvalg, eventuelle kommentarer fra 
Seniorrådet 
 
Dagsorden for Plan-, Klima- og Miljøudvalget den 1. december 2015  
 
Punkt 251 og 252 handler begge om Vejføring og Lokalplan forslag omkring 
det nye Pleje- og Rehabiliteringscenter i Humlebæk. Seniorrådet har tidligere 
påpeget nødvendigheden af god kollektiv offentlig transport (Busstoppested) 
beliggende maximalt 100 meter fra Hoved ind/udgangen til plejecentret. Da 
dette synspunkt ikke fremgår af sagsfremstillingen, sender Seniorrådet et 
høringssvar til udvalget (se Bilag 3). 

 
6.2  Øvrige sager 
 

a. Handikaprådet og Seniorrådet har iværksat, at tilgængelighed 
via Rådhusets hovedindgang forbedres. Anette Lewinsky 
orienterede. Seniorrådet følger sagen. 

 
b. Debatten omkring: ”Hvordan og hvor skal vi bo som ældre”? Følges 

af Seniorrådet. Seniorrådets synspunkter modnes, og vil fremgå af 
evt. kommende høringssvar. 

 
 

c. Opsætning af siddesten på udvalgte stier. Sagen følges, men 
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punktet udgår.(det er efterfølgende oplyst at siddehøjden vil blive 
ca. 50 cm – og vil blive afprøvet på denne måde) 

 
d. Kommunens udarbejdelse af ”Tilgængelighedsplanen” 

følges i samarbejde med DH Fredensborg. 
 

e. Møde den 23. november med DH Fredensborg blev udsat 
pga. snevejr. Nyt møde planlægges. 

 
f. Michael Huusom har den 1. december møde med Borgmesteren, 

Formand PMK udvalg, Borgerservicechef, m.fl. angående forsøg 
med gratis Flextur til personer med periodekort, boende i 
Kokkedal Øst. 

 
g. Michael Huusom orienterede om opsætning af en naturstensbænk 

ved indgangen til Rådhuset . 
 
 
 
TEMA: KOMMUNIKATION OG IT 
 
7.1 Dagsordener for de politiske udvalg, eventuelle kommentarer fra 
Seniorrådet 
Intet 
 
7.2 Andre sager 
Oplæg til næste højt prioriterede opgave i IT- og kommunikationsgruppen 
fremlægges ved et senere møde. 
  
 
 
TEMA: KULTUR. FRITID. IDRÆT 
 
8.1 Dagsordener for de politiske udvalg, eventuelle kommentarer fra 
Seniorrådet 
Intet 
 
TEMA: POLITIK OG ØKONOMI 
 
9.1  Dagsordener for de politiske udvalg, eventuelle kommentarer fra 
Seniorrådet 
 
Både Økonomi udvalg og Byråd følges med henblik på besparelser jf. 5.1
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10. Seniorrådets økonomi, budget og regnskab 
 
Regnskabsoversigt 2015 og budget 2016 fremlagt og godkendt. 
 
Formand og kasserer skal til snarligt møde med sekretariatchef Mie 
Gudmundsson om Seniorrådets budgetanvendelse. Tidligere vedtagne 
principper for Seniorrådets budgetanvendelse bekræftet (se Bilag 4) 
 
11. Specifikke sager. Kommende møder 
 
a. Kontakt med politikere og forvaltning fremover, herunder eventuelt fast 

møde med Social- og Seniorudvalget. 
  
Der skal arbejdes for at hele Seniorrådet kan få fællesmøde med 
Social- og Seniorudvalget samt eventuelt andre udvalg. Formanden 
tager kontakt med Hans Nissen om dette. Som mulige emner kunne 
foreslås Velfærd, Værdighed, Godt Ældreliv, Frivillighed. 

 
b. Nordgruppen.  Møde afholdt 17. november 2015. Referat udsendt separat. 

 
c. Regionsældrerådet. Næste møde 10. december 2015. 

 
d. Forebyggelsesrådet. 

 
Kommende temaer vil være lighed/ulighed i sundhed, mad samt 
videreudvikling af mental sundhed. 
Næste møde finder sted den 9. december med fokus på ulighed i sundhed 
og forebyggelse. 

 
e. Samarbejde med Hørsholm Seniorråd.  

Formanden har rettet henvendelse til Hørsholm Seniorråd med henblik 
på erfaringsudveksling og eventuelt samarbejde om indsats, der berører 
begge kommuner fx kommunale samarbejder på sundhedsområdet. 
Aftalt at der i 2016 skal aftales fællesmøde. 

 
f. Observatører på plejehjemmene.  

Nyheder fra repræsentaer præsenteret. 
  Formanden opfordrede til at følge op på anbefalingen fra 
     Forebyggelsesrådet om ”Det fysisk aktive plejehjem” – hvad gør man i 
  dag? 
 
12. Næste møde i seniorrådet og mødeplan for 2016 
 

Næste møde aftalt til 8. januar 2016. 
Fremlagt mødeplan 2016 vedtaget – se Bilag 5 
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13. Andet og eventuelt 
Intet 
 
14. OPSUMMERING AF/ OPFØLGNING EFTER MØDET 
 
 



8. jan. 2016 
Møde i Seniorrådets SOSU-gruppe 

Torsdag d. 7. januar 2016 kl. 09.30 – 12.15 i Lutten 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden  
Dagsorden godkendt 

2. Ældrepolitik, værdighedspolitik  
Drøftelse af administrationens oplæg til en revideret ældrepolitik, inkl. værdighedspolitik. 
Gruppen tog udgangspunkt i forvaltningens foreløbige udkast til en revidering af 
Ældrepolitikken og sammenholdt den med den gældende ældrepolitik og med det udkast, som 
en arbejdsgruppe under Seniorrådet har fremsendt til forvaltningen. 

SOSU-gruppen har følgende synspunkter, spørgsmål og konklusioner: 

• Administrationens tovholder er konstitueret i anden stilling. Finn har derfor forespurgt, 
om dette betyder, at det planlagte møde d. 13. januar udskydes/aflyses eller fastholdes. 
Svar herpå afventes. 

• Gruppen ønsker svar på, hvorfor enkelte overskrifter i forvaltningens udkast er udgået/
ændret, og hvorfor enkelte ”pinde” fra den nugældende ældrepolitik er udgået. Bl.a. 
ønsker gruppen overskriften/afsnittet ”Demente og svækkede borgere” fastholdt. I 
forslaget fra forvaltningen er det udgået. 
Er der udgået et dekret om, at der kun må være 5 afsnit/overskrifter i en politik? 

• Hvad er tanken bag at lave en ny overskrift/afsnit: ”Samspil”?  
• I forslaget om velfærdsteknologi, er sætningen ”involvere ældre i de løbende tiltag 

omkring velfærdsteknologi” udgået. Det bør IKKE udgå. 
• Gruppen ønsker, at begrebet ”værdighed” skal gælde den samlede ældrepolitik, og ikke 

blot gælde ”værdig ældrepleje” 
• Gruppen ønsker ikke at (citat): ”Fredensborg kommune skaber rammer for samspillet 

ved at lade den ældre..”. Vi ønsker ”rammer for ældrelivet”. 
• I afsnittet om ”Forebyggelse og sundhedsfremme”, er det et krav, at der i oplistningen 

af punkter suppleres med punkter om ”udvikling af forebyggende hjemmebesøg” og 
”prioritering af Forebyggelsesrådets forslag”. 

• Seniorrådets forslag om digitale nyhedsbreve til ældrebefolkningen bør indgå i 
ældrepolitiken. 

• Flere af afsnittene i ”vores” input til ny ældre- og værdighedpolitik skal justeres 
sprogligt. 

• Det er et ”must”, at der i den reviderede ældrepolitik SKAL indgå et afsnit om ”udvikling 
og forsøgsvirksomhed i ældrepolitikken”. 

• Den norske ”Verdighedsgaranti” og de ”10 elementer i en værdig ældrepleje” fra 
Ældresagen, FOA og Dansk Sygeplejeråd er gode udgangspunkter for indarbejdelse af 
værdighedsbegrebet i hele ældrepolitikken. 

• Det er positivt, at hele Seniorrådet nu inviteres til 1 times temadebat med Social- og 
Seniorudvalget d. 8. februar.  

• Afsnittene om Frivillighed må formuleres, så det ikke kan forstås, at frivillige kan 
erstatte professionelt personale. Frivilliges indsats kan supplere de professionelles. 

• Gruppen vil holde øje med, hvornår og i hvilket udvalg, kommunens sundhedspolitik 
skal revideres. 

3. SOSU-gruppens årsberetning.  
Anders afventer formandens fremlæggelse af skabelon til årsberetning, som fremlægges på 
seniorrådets møde d. 8. januar.    

4. Punkter til eventuel kommentering fra Social- og Seniorudvalgets dagsorden d. 11. 
januar.  
Der er ingen punkter, som gruppen ønsker at kommentere. 

5. Åben for tilføjelser.  
Ingen ekstra punkter til dagsordenen 

6. Eventuelt.   
Finn orienterede om, at han som ”sig selv” har indsendt høringssvar til Social- og 
Sundhedsministeriet om lovforslaget om ”Værdighedspolitikker for ældreplejen. 



Mødet slut kl. 12.15



!   
SeniorRådet 

Til Plan- Miljø- og Klimaudvalget      28/11-2015 

Kommentar til udvalgets dagsordenspunkt 251: Vejføring – Pleje- og Rehabilite-
ringscenter i Humlebæk, Sagsnummer 15/32181, på mødet tirsdag den 1. decem-
ber 2015. 

Af sagsfremstillingen fremgår det bl.a., at vejbetjening til det nye plejecenter bliver via Bo-
serupvej, der også er udpeget som adgangsvej til det fremtidige Humlebæk Syd. En ekstern 
trafikanalyse har haft til formål at belyse bl.a. 

• Linjeføring for adgangsvejen til centret 
• Busbetjening 

Herefter beskrives i sagsfremstillingen to fysiske løsninger på selve vejføringen, men intet 
om busbetjening. Det er dog anført: Trafikanalysen fremgår af bilag. 

Hvad står der så i dette bilag om busbetjening: 

Citat: ”Kollektiv trafikbetjening: Det vil være muligt at etablere en god busbetjening ved at 
ændre linjeføringen for linje 370 og ved at bygge en busvej mellem Teglgårdsvej og Bo-
serupvej. Busvejen vil imidlertid koste ca. 7,2 mio. kr., hvilket ikke vil være lønsomt. I stedet 
foreslås det at basere en betjening på tilbuddet om flextrafik, som omfatter både en tilkalde-
ordning for kommunens borgere og en patientbefordringsordning.” 

Kære udvalg, dette må I ikke gå med til. Det er en ”ommer” 

Det er et plejecenter, vi taler om. Forestil jer venligst, at en af jeres kære bor på plejecen-
tret. En gang om ugen, ofte flere gange, ønsker du at besøge beboeren. Du har ikke køre-
kort, kan ikke benytte egen transport, er dårligt gående (ældre), men endnu ikke visiteret til 
kørsel, ikke råd til taxa, ingen nærtboende familie/venner og derfor henvist til flextur. 
Med flexturens muligheder, begrænsninger og ulemper, som de kendes i dag, er flextur ikke 
en løsning. (2 timers bestillingstid, akut tilkald, dårligt vejr, ventetider før og efter, og mange 
andre ”små” forhindringer).  
Forestil jer dernæst de ansattes og frivilliges tilsvarende behov for regelmæssig, tryg, kollek-
tiv transport, især på aften og nattevagter. 

Seniorrådet, som deltog i de mange kommunale borgermøder/arbejdsgruppemøder om in-
dretning og forhold omkring det nye plejecenter, må konstatere, at vores aftale om offentlig 
kollektiv transport (aftalen om busrute med ½ times drift samt et busstoppested in-
den for 50 til 100 meter af indgangen til plejecentret) nu risikerer at falde bort. 

Seniorrådet sætter, på vegne af de ældre med ovennævnte behov, vores lid til udvalget. 

Med venlig hilsen 

Finn Kamper-Jørgensen   Michael Huusom 
Formand for Seniorrådet   Leder af Seniorrådets Teknik-gruppe 

Seniorrådets kommentarer til PMK udvalgets dagsorden 011215 punkt 251
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!   
SeniorRådet 

Seniorrådet 2015 

Formand: Finn Kamper-Jørgensen 
Næstformand: Michael Huusom 
Sekretær: Grethe Troensegaard 
Kasserer: Niels Søndergaard 

Faste arbejdsgrupper: 

So-Su gruppen:      
Anders Kopping (formand) 
Finn Kamper-Jørgensen 
Helle Lassen 
Jørgen Simonsen 
Grethe Zöllner 

Teknisk gruppe: 
Michael Huusom, formand 
Anette Lewinsky 
Niels Søndergaard 

IT- og Kommunikationsgruppe 
Niels Søndergaard, formand 
Michael Huusom 
Anette Lewinsky 

”Madgruppe” 
Grethe Zøllner, formand  
Jørgen Simonsen  
Anders Kopping 
Niels Søndergaard 

Kulturgruppe 
Jørgen Simonsen, formand 
Anette Lewinsky 
Grethe Troensegaard 

Kommunens borgerpanel 
Niels Søndergaard 
Michael Huusom 

”Nordgruppen” 
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Finn Kamper-Jørgensen 
Michael Huusom 
Regionsældrerådet 
Jørgen Simonsen 
Niels Søndergaard 

Observatør på plejehjem 
Øresundshjemmet: Grethe Troensegaard 
Egelunden:   Michael Huusom 
Mergeltoften:  Niels Søndergaard 
Benediktehjemmet: Grethe Zöllner 
Lystholm:   Anders Kopping 
Else Marie Hjemmet: Jørgen Simonsen 

Desuden deltager Seniorrådet i gruppearbejde vedrørende: 
”Stoppesteder og læskure” (Michael Huusom) 
”Det nye plejehjem i Humlebæk” (Anders Kopping og Grethe Troensegaard)  
”Erindrings- og sansehaver på plejehjem”. (Anders Kopping og Grethe 
Troensegaard). 

Forebyggelsesrådet 
Finn Kamper-Jørgensen, formand 
Helle Lassen 
Suppleant: Grethe Troensegaard 

SR2016 – liste over faste arbejdsgrupper m.m. januar 2016
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31. december 2015/fkj 

Udkast til disposition for 

Årsberetning 2015 for Seniorrådet 

 

Kort resumé 

Væsentlige udfordringer og resultater 2015 – oversigt 

Seniorrådets opgaver og arbejde 

Tema: Kommunens økonomi og ældrepolitikken 

Tema: Social- og sundhedsområdet 

Tema: Teknik, transport, tilgængelighed 

Tema: Kultur og Fritid 

Tema: Kommunikation og IT 

Andre områder 

Udfordringer for 2016 

 

 



Forslag )l mødekalender for 2016 

Re6et på Seniorrådsmøde 8. Januar 2015 

So-Se møder  So-Su møder  Seniorrådsmøder 

Man 11.01 Tor 07.01 Fre 08.01 

Man 08.02 Tor 04.02 Fre 05-02 

Tir 08.03  Tor 03.03 Fre 04.03 

Man 11.04 Tor 07.04 Fre 08.04 

Man 09.05 foreløbig sle6et   Ons 04.05 

Tir 07.06  Tor 02.06  Fre 03.06 

Man 22.08 Tor 18.08 Fre 19.08 

Tir 13.09  Tor 08.09) Fre 09.09  

Man 10.10 Tor 06.10 Fre 07.10 

Man 07.11 Tor 03.11 Fre 04.11 

Tir 06.12  Tor 01.12  Fre 02.12) 

SR2016 – forslag )l mødekalender  (4) 

Bilag )l referat af møde 1-2015


