
Referat 

Frokostmøde inviteret af borgmesteren

mandag den 16. april 2016 kl. 11,30 - 13,00

Fredensborg rådhus

1. Velkomst ved borgmesteren

Borgmesteren indledte med at byde velkommen til denne frokost, der 
efterhånden er blevet en tradition.  Byrådet sætter stor pris på udveksling af 
emner og idéer, og udtrykte samtidig sin tilfredshed med det nyligt afholdte 
valg til Seniorrådet. Det nye plejehjem i Humlebæk er godt i gang, og specielt 
nævnte borgmesteren, at man regner med at skrive kontrakt med læger om 
lægehuset.  Nyhedsbrevet til ældrebefolkningen er også godt i gang, og der er 
en stor potentiel læserskare, nævnte borgmesteren.  Til sidst glædede 
borgmesteren til de kommende pensionistskovture, der i år går til 
vikingeskibsmuseet i Roskilde.

2. Indledning ved Seniorrådets formand

Seniorrådets formand, Michael Huusom sagde på Seniorrådets vegne tak for 
invitationen til dette møde og takkede for byrådets godkendelse af 
Seniorrådets vedtægter og samarbejdsaftale.

Formanden nævnte specielt, at Seniorrådet har fået to nye medlemmer, 
Lisbeth E. Knudsen og Bjørn Helstrup, der ville give introducere sig selv.

3. Kommende pensionister i kommunen og kultur ved Lisbeth 

E. Knudsen

Lisbeth E. Knudsen introducerede sig selv ved at fortælle, at hun er uddannet 
biokemiker, professor, samt forsker.  Af speciel interesse kan nævnes, at hun 
arbejder med at undersøge, hvorledes beboere i Brøndby strand kan have 
været udsat for stoffet PCB, der kan være kræftfremkaldende. Lisbeth har 
fuldtidsjob, men glæder sig til at arbejde med sine mærkesager i Seniorrådet, 
f.eks.:

a) Ældre i kommunen er en stor og værdifuld ressource vidensmæssigt set - 
og også gode skattebetalere



b) Kulturtilbud har meget stor bevågenhed i ældrebefolkningen, og der er basis 
for at gøre endnu mere uden at det vil koste - tværtimod.  

c) Kommunen kan med fordel investere i flere kultur- og fritidstilbud. Foreslog, 
at netop denne vinkel bliver nævnt i det kommende nyhedsbrev til 
ældrebefolkningen.

4. Ældre og forebyggelse ved Finn Kamper-Jørgensen

Finn Kamper-Jørgensen kom specielt ind på, hvilke målsætninger vi bør have i 
kommunens ældrepolitik.  Der bør fokuseres både på den borgerrettede og 
patientrettede forebyggelse.  Et andet fokuspunkt er det sammenhængende 
patientforløb.  Som fremtidigt fokuspunkt nævnte Finn Kamper som en vigtig 
målsætning for Sundhedsaftalen 2019-2022, at man skal styrke indsatsen over 
for de kroniske patienter. Opfordrede borgmesteren til at sikre, at denne 
målsætning specielt tages i betragtning. 

I denne forbindelse nævnte Finn Kamper tre vigtige synspunkter:

a) Vi skal holde de raske ældre raske

b) Ældre skal have et godt liv trods sygdom

c) 75% af vore ældre lever med en kronisk sygdom 

5. Demens- og pårørendepolitik ved Anette Lewinsky

Anette Lewinsky nævnte, at demens p.t. behandles i kommunens ældrepolitik, 
men - i lighed med andre kommuner - er det ønskværdigt, at der udarbejdes 
en speciel demenspolitik, hvor bl.a. dementes retssikkerhedskrav kan 
præciseres.

6. IT i Fredensborg Seniorråd  - Elektronisk nyhedsbrev og    

GDRP (EU persondataforordningen) ved Niels Søndergaard

I Fredensborg Seniorråd arbejder IT-gruppen som en servicegruppe, der bl.a. 
vedligeholder Seniorrådets hjemmeside og forsøger at leve op til kommunens 
designmanual i vort eksterne udtryk. 

Niels Søndergaard nævnte, at det elektroniske nyhedsbrev til 
ældrebefolkningen er godt i gang - der har været afholdt det første møde.



IT-gruppen afventer med interesse byrådets anvisninger med henvisning til EU 
persondataforordningen, som snarest sættes i kraft.
 
Som et eksempel på IT-gruppens  andre opgaver kan nævnes, at det 
overvejes at udgive en reklamebetalt brochure om Seniorrådets arbejde, i 
lighed med den, der blev udgivet for fire år siden.

7. Falduheld ved Jørgen Simonsen

Jørgen Simonsen var sygemeldt.

8. Fremtidige bofællesskaber ved Bjørn Helstrup

Bjørn Helstrup indledte med at udtrykke, at de første måneder som 
seniorrådsmedlem havde været lidt kaotiske, idet der - som han udtrykte det - 
er for mange høvdinge og for få indianere. Bjørn Helstrup rettede en appel til 
sine kolleger i Seniorrådet om at finde et fælles fodslag til gavn for vore 
vælgere, de ældre borgere.

Bjørn Helstrup refererede, at han havde et vist kendskab til bofællesskaber, 
f.eks. "Bakken" og "Strædet" i Humlebæk.  Der er fra borgerside udtrykt ønske 
om at starte et arbejde med at danne nye bofællesskaber.  Det blev nævnt, at 
disse skal være bynære, og borgmesteren kommenterede, at det kunne være 
en mulighed for Nivås vedkommende at henvende sig til f.eks. MT Højgaard og 
KFI.

9. Den gamle boligmasse ved Grethe Troensegaard

Grethe Troensegaard indledte med at fortælle om "Enebærhaven", som på 
Seniorrådets initiativ havde indledt en ombygning, med det formål at indrette 
elevatorer.  Dermed er mange af Enebærhavens boliger nu forsynet med 
elevator og er dermed gjort "seniorvenlige".

Grethe Troensegaard gjort opmærksom, at Fredensborg Kommune i løbet af 
ganske få år vil få et problem med de borgere, der idag bor i de almene 
boligselskaber ved Humlebæk station.  I det omfang borgerne ikke længere 
kan klare trapper, vil de have tre muligheder:  at blive isoleret i deres bolig, at 
flytte i en ældrebolig (som de skal visiteres til) eller søge en bolig i 
nærområdet, hvor der enten ikke er trapper, eller hvor der findes elevator.

Grethe Troensegaard appellerede til, at byrådet i de kommende 
budgetforhandlinger indleder realitetsforhandlinger med henholdsvis 
boligselskaberne, med f.eks. Landsbyggefonden og med f.eks. Realdania.



Derudover vil det også være nyttigt at kontakte de boligselskaber med 
ejerlejligheder - disse har samme problem som de almene boligselskaber. 

10. Drøftelse og underskrivelse af aftale.

Borgmesteren takkede for bidragene og appellerede til, at Seniorrådets 
medlemmer finder en udvej til et konstruktivt samarbejde, såvel inden for 
Rådet som med administrationen og politikere, til gavn for målgruppen, de 
ældre i kommunen.  Borgmesteren udtrykte, at der er behov for at ændre 
ældrepolitikken, i lighed med hvad f.eks. Helsingør kommune har gjort. Det 
blev foreslået at genindføre orienteringsmøde for nye pensionister.  Det blev 
lovet, at disse møder, der afholdes på Mergeltoften, vil blive en realitet.

Hans Bækvang blev opfordret til at udarbejde en pårørendepolitik samt en 
demenspolitik.

Sluttelig underskrev borgmesteren, kommunaldirektøren og Seniorrådets 
Formand Samarbejdsaftale og Vedtægter.

 
Deltagere:
Fra Fredensborg Kommune:  Borgmester Thomas Lykke Pedersen, 
kommunaldirektør Kim Herlev Jørgensen, direktør Lina Thieden, direktør Mads 
Toftegaard, ældre- og omsorgschef Hans Bækvang

Fra Fredensborg Seniorråd:  formand Michael Huusom, næstformand Lisbeth E. 
Knudsen, kasserer Niels Søndergaard, sekretær Grethe Troensegaard, Anette 
Lewinsky, Bjørn Helstrup, Jørgen Simonsen

Afbud fra: direktør Thomas Barfoed, seniorrådsmedlem Grethe Zöllner

SR - referat frokostmøde med borgmesteren april 2018


