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Bilag: se (blå)links under de enkelte dagordenspunkter.

EU’s GDPR persondataforordning – som trådte i kraft den 25. maj 2017 her i Danmark – fordrer at

personer, som nævnes i offentlige elektroniske dokumenter skal give deres tilsagn til omtalen.

Seniorrådet har bedt personer, som ikke er ansat i Fredensborg Kommune eller er medlemmer af

Seniorrådet, og som er nævnt i dette referat, om tilladelse.
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1 Referent

Grethe Troensegaard / Niels Søndergaard

2 Dagorden

Godkendt. med tilføjelse af punkt 13 på side 6 og punkt 12.2 på side 6

3 Godkendelse af referat fra møde 1-2019

Referat af møde 1 blev godkendt med følgende rettelser:

Punkt 4: ”Niels Søndergaard indvilgede i at fortsætte som kasserer, under forudsætning af hele Se-

niorrådets økonomi blev varetaget af Niels Søndergaard, i tvivlstilfælde vil sagerne blive afgjort af

kassereren og formanden i forening eller af det samlede Seniorråd.”.

4 Social- og sundhedsområdet

• Seniorrådet tilsluttede sig Regionsældrerådets forslag til ændring af Sundhedsaftale 2019-2023

for Regions Hovedstaden, der har til formål at binde sygehus, almen lægepraksis og kommunens

sundhedsindsats bedre sammen.

Aftalen er for uforpligtende. Ældre og kronisk sygdom omtales. Der savnes en vision om samspil

om bedre forebyggelse.

I høringssvaret omtales også vor borgmesters henvendelse om at etablere et forløbsprogram

for gigtplagede ældre.

Høringssvar til Regionen

• BPSD1 modellen, en ny model for målrettet pleje af beboere med demens har været prøvekørt

i fem kommuner, Faxe, Greve, Hedensted, København og Næstved med 700 beboere og 24

plejehjem.

Sundhedsstyrelsen har sendt gennemgang af ordningen ud til samtlige landets kommuner.

Seniorrådet retter henvendelse til kommunens ældrechef for at høre, om Fredensborg Kommune

gør brug af eller agter at gøre brug af modellen. Anette Lewinsky kontakter Hans Bækvang

• Seniorrådet inviterer Kristian Hegaard som gæst, for at fortælle om hans juridiske speciale om

sociale kvalitetsstandarder.

Sagen udsat.

• Folkeoplysningsudvalget inviterer til møde den 28. februar 2019 kl. 17-19 i Egedal om Kultur

og Sundhed. ”Hvordan bliver man sund af at se på Rembrandt”. Alle er inviteret.

5 Teknik- og Boliggruppen

Næste møde afholdes d. 27. februar. Mødet vil bl.a. fokusere på en opfølgning på Borgernes Møde.

Det er et generelt problem, at Seniorrådet først bliver hørt, når sagerne er gennemarbejdet i forvalt-

1BPSD er en forkortelse af det engelske udtryk: Behavioral and Psychological Symptoms of Dementia. Andre alment

anvendte betegnelser er psykiatriske symptomer ved demens eller urotilstande ved demens
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ningen. Tages op på næste møde med henblik på diskussion ved borgmesterfrokosten.

Bjørn Helstrup deltager i en netværksgruppe, specielt om Nivå Bymidte.

6 Kulturgruppen

Møde med centerchef Tine Vind. Seniorrådet gjorde bl.a. opmærksom på, at møder for seniorer så

vidt muligt afholdes i dagtimerne.

Seniorrådet nævnte også, at Fredensborg Kommune måske har et lavere udbud af kulturtilbud end

andre kommuner. En årsag kunne være, at der ikke gøres nok for at synliggøre de tilbud, der er til

rådighed.

Der var enighed om, at det ville være ønskeligt at få en tilbagemelding på de tilbud, der annonceres i

det digitale nyhedsbrev for ældrebefolkningen.

Tine Vind nævnte, at det er hensigten at oprette en digital platform, hvor foreninger, biblioteker, kirker

m.fl. kan lægge information ind om deres arrangementer.

Nyt møde før sommerferien.

Tre medlemmer af Seniorrådet har deltaget i et møde på Krogerup. Foredragsholderen var den berømte

arkitekt Jan Gehl, der – med basis i sin bog ”Byer for mennesker” - kom med eksempler på byudvikling

i storbyer over hele verden og på den udvikling, der er sket i de sidste 50 år.

7 Udvalgsmøder

• Infrastruktur- og teknikudvalget – møde d. 30. januar 2019

Høringssvar: Sag Nr. 13 – Ramme for indhold og tidsplan for ny Mobilitets- og Infrastrukturpolitik

(se bilag)

• Social- og Seniorudvalget – møde d. 4. februar 2019

Høringssvar: Sag nr. 15 – Orientering om styringsdialog 2018 med de almene boligorganisatio-

ner (se bilag)

• Plan-, Miljø- & Klimaudvalget – møde d. 5. februar 2019

Høringssvar: Sag Nr. 24 – Ramme for indhold og tidsplan for ny Bolig-, Arkitektur og Ejendoms-

politik (se bilag)

• Kulturudvalget – møde d. 6. februar 2019

Høringssvar:

Punkt Nr. 24 – Temadrøftelse – Pejlemærker for fremtidens biblioteker

Punkt nr. 25 – Rammer for indhold og tidsplan for ny Sundheds-, Fritids- og Kulturpolitik.

Punkt nr. 27 – Kultur som sundhedsfremme – arrangement for fritidslivet d. 28. februar 2019.

Høringssvaret er kun sendt til centerchef Tine Vind og udvalgsformand Ulla Hardy-Hansen (se

bilag)

• Økonomiudvalget møde d. 18. februar 2019

Et planlagt høringssvar blev opgivet.
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8 IT- og kommunikation

• Der er tilmeldt og verificeret 111 brugere på nyhedsmail fra Seniorrådet.

• Første nyhedsbrev fra Seniorrådet planlægges til primo marts.

• Niels Søndergaard har det tekniske ansvar for hjemmesiden, det er uafklaret, hvem der har

ansvar for indholdsopdateringer.

• Demostration af danløn appl. og hjemmeside udsat pga. tekniske vanskeligheder.

9 Seniorrådets økonomi

• Gavepolitik. Formandens udkast til gavepolitik blev gennemgået. Et revideret oplæg forelægges

på næste møde i Seniorrådet.

• Telefonpenge. Det blev vedtaget at yde medlemmerne kr. 3.000,- pr. år til kompensation for

telefon, internet, computer, papir, blæk og andre kontorartikler.

Michael Huusom ønsker ikke at modtage et fast beløb. Han vil fortsat modtage kompensation

for reelt afholdte udgifter, via dokumentation. Dog max. Kr. 3.000,-.

• Medlemskaber af kulturinstitutioner.

Udsat.

• Regnskab for Borgernes Møde.

Afventer regninger fra kommunen.

10 Kommunens økonomi

Budgetønsker – budgetseminar d. 26. – 28. april. Alle bedes fremkomme med forslag til mødet den

6. marts. Sendes til sekretæren, helst senest den 27. februar.

11 Forebyggelsesrådet

Finn Kamper-Jørgensen og Lisbeth E. Knudsen er fortsat Seniorrådets repræsentanter i Forebyggel-

sesrådet. Udpegning af suppleant: Anette Lewinsky udpeget.

Forebyggelsesrådet har udarbejdet en handlingsplan for Faldforebyggelse. Denne - samt Forebyggel-

sesrådet beretning for 2018 - vil blive behandlet på Social- og Seniorudvalgets møde den 7. marts

2019.

12 Andre sager

12.1 Pensionistskovturen

Grethe Troensegaard orienterede om planlægningsmøde for pensionistskovturene, hvor indsamlin-

gen af sponsorgaver blev drøftet. Seniorrådets medlemmer roste Grethe Troensegaard for det store

arbejde, hun udfører. Det samme gør borgmesteren. Indsamlingen foregår ikke på Seniorrådets for-

anledning, men som et initiativ af Grethe Troensegaard som seniorrådsmedlem.

Michael Huusom og Niels Søndergaard mener, at kommunens udgifter til afholdelse af pensionistskov-
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turen ville kunne anvendes bedre som tilskud til kernevelfærd for Seniorrådets målgruppe.

12.2 Borgmesterfrokosten den 1. april

Hvilke forventninger/ønsker har Seniorrådet til mødet. Medlemmerne bedes indsende forslag til se-

kretæren.

12.3 Vedtægtændringer i Danske Ældreråd

Fredensborg Seniorråd foreslår en vedtægtsændring ved repræsentantskabsmødet 2019, således at

Danske Ældreråd ændrer karakter fra at være en serviceorganisation for de lokale ældreråd til…at

arbejde for en ældrepolitik i Danmark, der bidrager til at alle ældre kan få et godt ældreliv (se bilag)

13 Punkter til dagsorderne i fremtiden

Det vedtoges i fremtiden at indføje følgende punkter i dagsordenen:

Nordgruppen,

Regionsældrerådet,

Forebyggelsesrådet,

ÆldreSagen.

14 Næste Seniorrådsmøde

Onsdag d. 6. Marts kl.13.00

Afbud fra Bjørn Helstrup og Lisbeth Knudsen

15 Eventuelt

–
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Appendiks

Samarbejdsaftale mellem Fredensborg Kommune og Seniorrådet 2018-2021

Seniorrådets vedtægter 2018-2021

Ansvarsområder i Seniorrådet(under revision)

Fredensborg Kommunes hjemmeside

Fredensborg Seniorråds hjemmeside

Fredensborg Kommunes Budget

Kommunernes Landsforenings hjemmeside

Danske Ældreråds hjemmeside

Regionsældrerådets hjemmeside

Danmarks Statistik, Statistikbanken

Styrelsen for Patientsikkerhed
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