
 

   

6. maj 2019 

Referat april 2019 

Seniorrådet møde 04 

Onsdag den 10. april 2019 kl. 09.00 – 13.00 

i Violinen 

 
Til stede:   Anette Lewinsky, Bjørn Helstrup, Finn Kamper-Jørgensen, Grethe Troensegaard,  

Jørgen Simonsen, Lisbeth Knudsen, Michael Huusom, Niels Mehnke,  

Niels Søndergaard. 

 

Gæster: Centerchef Hans Bækvang fra kl. 9-10. 

 

Referent: Helle Skovbo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 Besøg af centerchef Hans Bækvang. 
 
Hans Bækvang orienterede om forskellige aktuelle sager og emner. 

 

Orientering vedrørende nyt plejecenter i Humlebæk – Skovgården. 

Det står færdigt i juli 2020 og vil trinvist blive åbnet således: 

 

1. juli 2020 – 1. afd. – 15 plejeboliger. 

1. juli 2021 – 2. afd. – 15 plejeboliger. 

 
Derudover vil der være 40 midlertidige plejeboliger. 

 

Beboere fra Pleje- og Aktivitetscenter Lystholm flytter til Skovgården. 

De tomme boliger i Lystholm bliver beboet i 2021. 

 

Med 3 måneders varsel vil man kunne åbne for plejeboliger, hvis behovet opstår. 

 

Der arbejdes aktivt med at få læger til lægeetagen. 

 

Der er snart rejsegilde – invitationer kommer snart. 

 

Hans vender tilbage om deltagelse af medlemmer fra Seniorrådet i arbejdet omkring 

indretning og lignende af Skovgården. 

 

Ny demografi-model. 

Den bliver vist på budgetseminar 26. april. 

 

De områder, der indgår i den nye model er: Sygepleje, træning, hjælpemidler og 

forebyggende tiltag. 

Drift til fremtidige plejecentre er ikke med i budgettet mere. 

 

Der er behov for nyt plejecenter i 2026. 

 

Seniorrådet glædede sig over, at der nu arbejdes med en økonomisk model for 

demografiudviklingen.  

 

Fra Seniorrådets side gav man endvidere udtryk for,  

 

- at den skal til høring i Seniorrådet 

 

- forundring over, at den kommunale medfinansiering af sygehusvæsenet ikke er 

medtaget i modellen. Jo flere kronisk syge, jo større sygehusforbrug og dermed 

kommunal medfinansiering. 

 

Køb og salg af plejeboliger. 

Der er underskud ift. køb og salg af plejeboliger. Der er flere borgere herfra, der søger 

plejebolig i andre kommuner end der er borgere fra andre kommuner, der søger 

plejeboliger her. 

 

Seniorrådet supplerede med, at tilsynsrapporterne vedrørende plejeboligerne ellers er 

rigtigt fine uden bemærkninger. 

 

Info vedrørende Hjemmeplejen. 

Der er fokus på rekruttering af personale, hvor der f.eks. kan erhverves en præmie, 

hvis man kan finde en kollega udefra. 



Man prøver at skabe bedre forhold for sosu-eleverne. 

Der er fokus på at reducere sygefravær – også i et samarbejde med Jobcentret og ved 

hjælp af puljemidler.  

Lisbeth spurgte til samarbejdet med Ældre Sagen. Der er efter Lisbeths opfattelse 

mange politiske spørgsmål, der afhandles med Ældre Sagen, selvom det rettelig er 

Seniorrådssager. 

Hans Bækvang oplyser, at Ældre Sagen ikke vægtes højere end Seniorrådet. 

2 Valg af referent. 
Helle Skovbo. 

3 Godkendelse af dagsorden. 
Godkendt. 

4 Godkendelse af referat fra møde 3-2019. 
Niels Søndergaard ønsker referatet tilsendt i pdf-version – ellers godkendt. 

5 ”Borgmesterfrokosten”. 

Hvad fik vi ud af mødet med borgmesteren og ledelsen: 

1. Opfølgning på "borgmester-frokost-mødet"

Seniorråd er glad for borgmesterens positive tilgang til temaerne. 

Drøftede temaer var: 

- samarbejdsaftalen

Samarbejdsaftalen sættes på næste dagsorden – møde 05-2019.

Der foreslås besøg af hhv. Hans Nissen og Hans Bækvang hveranden gang af en

halv times tids varighed.

- boligpolitik/seniorboliger

Stor fokus på seniorboliger og bofællesskab for seniorer. Det er vigtigt, når der er tegn

på bofællesskaber (almennyttigt), at Seniorrådet er med i planlægningsgruppe. Det har

vi været ifm. andre bofællesskaber, der er blevet opført, f.eks. Strædet.

- den gode overgang til pension

Ønske om mere information og orientering fra Pensionsafdelingen.

- demografi-reguleret budget

Seniorrådet erindrede om Social- og Seniorudvalgets politiske beslutning om fra 2020

at bede om at få forelagt budget med alle ældrerelevante indsatser demografireguleret

og omtalte særligt betydningen af flere kronisk syge ældre.



- klippekortordning

Den er ok – er udleveret til Seniorrådet.

- digitalisering og kommunens indsats på området

Niels Søndergaard tror ikke på, at digitalisering er så stor en succes, som det påstås.

Der er stadig lang vej endnu, før alt er på plads.

Der blev gjort opmærksom på, at kommunens dokument om digitaliseringspolitik er et

meget indadvendt dokument, som ikke har særlig fokus på borgerne i kommunen.

Det blev også påpeget, at denne politik ikke var blevet opdateret siden 2015, på trods

af, at den indeholder en bemærkning om, at det skal opdateres årligt.

Kommunens hjemmeside er blevet meget mere utilgængelig – søgeordsknappen er 

f.eks. ikke meget bevendt, da der ikke kan søges i f.eks. ord i referaterne fra de

politiske udvalg mv.

- Værdighedspolitik/ensomhed

Taget til efterretning.

- Tilfredshed med Seniorrådet

Borgmesteren var opmærksom på, at der udadtil er et godt samarbejde og at der

internt i Seniorrådet er en hård tone på møderne.

- Tal for kommunen (Skive-modellen)

Taget til efterretning.

2. Demografireguleret budget for kommunen
Drøftelsen med Hans Bækvang videreført – se pkt. 1 ovenfor.

Ny demografi-model lægges frem fra forvaltningen til 2020-budget-

drøftelserne. Præsenteres antageligt for Social- og Seniorudvalget ved dets

møde 4. april. Har vi kommentarer, der skal tilgå Byrådet nu eller til august

seminaret?

Bilag: Notater, der belyser sagen og dens udvikling:

- Finns oplæg ved borgmestermødet

- Hjælpemiddelsagen i udvalget i 2018

- SR-notat om demografireguleret budget til denne udvalgssag

En model med alle komponenter skal bla. omfatte forebyggelse, genoptræning, 

rehabilitering, pleje og transport og kommunal medfinansiering af sygehusindlæggelser. 

Når materialet gøres tilgængeligt for os, skal det vurderes i dette perspektiv. 

6 Sosu-gruppen 
Anette spørger ind til det digitale sundhedskort. 

Der er kommet svarbrev fra Sundheds- og Ældreministeriet ved sundhedsminister 

Ellen Thrane Nørby. 

7 Teknik- og boliggruppen 
Boliggruppen besøger et Seniorbofællesskab i Vallensbæk mandag d. 

15.4.2019 

Taget til efterretning. 



8 Kulturgruppen 
a. Kulturelt Samråd. Generalforsamling den 27. marts 2019. Anette 

orienterer. 

Orientering taget til efterretning. 

 

b. Frivilligcentret. Generalforsamling den 10. april 2019. Lisbeth og Grethe 

deltager. 

Ingen orientering, da mødet er senere dd. 

Dog kan tilføjes, at der nu oprettes frivilligcentre i alle 4 bysamfund.  

 

c. Det viser sig desværre, at Seniorrådet på grund af misforståelser ikke har 

fornyet medlemskab af henholdsvis Kulturelt Samråd og Frivilligcentret. 

 
Det foreslås, at kontingentet betales for begge foreninger. 

 

Her blev debatteret om, hvorvidt det var relevant – og lovligt – at Seniorrådet 

betaler kontingent, specielt til Frivilligcentret, som hovedsagligt drives for 

kommunale midler. Der blev spurgt ind til, hvad Seniorrådet skulle opnå ved et 

medlemskab. 

 

Afstemning om, at medlemskab af Kulturelt Samråd fornys: 

8 personer for – 1 undlader at stemme (Michael Huusom). 

 

 

Afstemning om, at medlemskab af Frivilligcentret fornys: 

7 personer for – 1 imod (Niels Søndergaard) – 1 undlader at stemme (Michael 

Huusom). 

 

 9   Møder i de politiske udvalg 
a. Infrastruktur- og Teknikudvalget – møde den 3. april 2019. 

 

Høringsforslag: Ingen. 

 

Kommentarer: 

Der er manglende vedligeholdelse i bla. Humlebæk – huller i fortovet på 

Strandvejen ved bageren.  

 

Man kan via www.givetpraj.dk finde information om, hvordan man kan sende 

oplysninger om f.eks. huller i vejen mv. til kommunen. 

Det kunne evt. oplyses i Nyhedsbrevet 60+, som kommunen udgiver. 

 

Man kan også skrive det på Fredensborg Kommunes Facebook-side. 

 

b. Social- og Seniorudvalget – møde den 4. april 2019.  

 

Høringsforslag: Ingen. 

 

Kommentarer: 

Seniorrådet undrer sig over, at de ikke kan tilgå bilag vedrørende demografi-

reguleret budget til dette møde. 

 

c. Plan-, Miljø- og Klimaudvalget – møde den 2. april 2019. 

Høringsforslag: Sag Nr. 57 – Valg af temaer for udvikling i Humlebæk 

Bymidte. 

Er vedlagt dagsordenen. 

  

http://www.givetpraj.dk/


d. Kulturudvalget – møde den 8. april 2019.  

 

Høringsforslag: Ingen. 

 

e. Økonomiudvalget – møde den 18. marts 2019.  

 

Høringsforslag: Ingen. 

 
10   IT og Kommunikation 
   Anette foreslår indkøb af bogen ”Verdens bedste til digitalisering”. 

 

 Da den ikke er udkommet endnu, udsættes punktet. Niels Søndergaard ønsker at læse 

om indholdet i bogen, før den indkøbes. 

 

11  Seniorrådets økonomi 
 Redegørelse fra kasseren 

a. Budget for deltagelse i Danske Ældrerådskonference i Nyborg 
b. Saldo efter konferencen 
c. Deltagelse i konferencer i efteråret  

 
 Det præciseredes, at der ved udlæg på Seniorrådets vegne skal være en 

forhåndsaftale med kasseren og indberettet dokumentation, før beløbet kan udbetales 

(eneste undtagelse er forplejning til møder, som skal være under 250 kr. 

 

 Det udbetales i slutningen af den pågældende måned, hvis det er indberettet før den 

25. i måneden. 

 

 Vær opmærksom på programmerne fra KL og Danske Ældreråd mv. og meld tilbage til 

Niels Søndergaard vedrørende ønsker om deltagelse. 

 

12 Kommunens økonomi - budgetter 
 På basis af informationer fra Hans Bækvang udarbejdes forslag til budget. 

 

Det kan ikke lade sig gøre pt. 

 
13 Eksterne råd m.m. 

Forebyggelsesrådet - næste møde den 9. maj 2019. 

Der skal bla. opfølges på fald – sundhedsprofil – forebyggelse, demografi-regulering 

mv. 

 

Nordgruppen - næste møde den 14. maj 2019. 

 

Regionsældrerådet - næste møde den 23. maj 2019. 

 

Danske Ældreråd: 

Fem medlemmer af Seniorrådet deltager i Danske Ældreråds 

repræsentantskabsmøde i Nyborg og efterfølgende faglige konference.  

På repræsentantskabsmødet behandles bl.a. Fredensborg Seniorråds forslag 

om, at Danske Ældreråd skal organisationsudvikles fra at være en 

serviceorganisation for de lokale ældreråd til også at være generelt 

ældrepolitisk orienteret om et godt ældreliv for alle ældre – og arbejde på 

alle niveauer, nationalt, regionalt og lokalt. Konkret ændringsforslag til 

vedtægterne fremsendt. 

 

 



Ældre Sagen: 

 Lisbeth Knudsen mener, at der er et demokratisk underskud i Seniorrådet, da der er 

flere af Seniorrådets medlemmer, der også er med i Ældre Sagen. 

Der blev overskredet en grænse til ”borgmester-frokost-mødet”. 

Dette blev debatteret.  

 

 

14 Næste Seniorrådsmøde onsdag den 8. maj 2019 kl. 13 
 Sted: Else Mariehjemmet, Kystvej 33, 3050 Humlebæk. 

 
 Afbud fra Finn Kamper-Jørgensen. 

 Evt. afbud fra Lisbeth Knudsen. 

 
15 Andet og eventuelt  

Forslag fra Grethe Troensegaard: 

Som et led i det kommende arbejde i de sidste to år af valgperioden bedes 

alle grupper (So-Su Gruppen, Teknik-/boliggruppen samt Kulturgruppen) 

definere: 

Strategi, og samtidig mål og tidshorisont, inden for hvert sit område. 

 

Disse forudsætninger vil løbende blive behandlet i nyhedsbreve, dels i 

Seniorrådets egne nyhedsbreve, men også i Nyhedsbrevet til 

ældrebefolkningen, bl.a. som et redskab til at profilere Seniorrådet over for 

vore vælgere og – ikke mindst - for at dokumentere de resultater, der opnås.  

De samme forudsætninger kan også danne grundlag for diskussioner på 

henholdsvis Nordgruppemøder og møder i Regionsældrerådet. 

 
 Dette blev drøftet. 

 Grupper, der føler behov for at revidere eller nyskrive, tager det af egen drift op. 




