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1 Valg af Referent(er)
Ansvarlig: Formanden
Lisbeth E. Knudsen.

2 Godkendelse af dagsordenen
Ansvarlig: Formanden
Dagsorden er godkendt med indsættelse af pkt 10.2 på side 6

3 Godkendelse af referat
Ansvarlig: Formanden
Referat 3 – 4. marts 2020 I punkt 7 skal det præciseres at ældreboliger rettes til seniorvenlige
boliger.

4 Almen orientering
Ansvarlig: Formanden

• Seniorrådet ser med tilfredshed at staten nu vil gennemføre tilbud om vaccination mod
lungebetændelse for bl.a. alle borgere over 65 år.
Søge uddybende information om retningslinjer

• Seniorrådet rådgiver Fredensborg Kommune til at opfordre borgeres brug af ”hjemmela-
vede” ansigtsmasker ved offentlig færdsel.

• Seniorrådet foreslår kommunen udsender endnu et digitalt Nyhedsbrev for ældrebefolknin-
gen …blandt andet om ængstelige ældres mentale sundhed, kommende vaccinationstilbud.

• Seniorrådet opfordrer til at foranstalte ”Drive-in” muligheder for test af Corona-smitte,
f.eks. ved at Hans Bækvang tager det op i den Nordsjællandske kommunale sundheds-
gruppe i samspil med Nordsjællands hospital.

• Seniorrådet foreslår at kommunen via medierne ”fortæller succeshistorier”. Hvad har lo-
kale erhverv gjort for at afhjælpe? Coloplast af kontaktes af Michael Huusom for at høre
om de måske har initiativer

• Finn Kamper-Jørgensen beder om oplysning om retningslinier for personale der kom-
mer i private hjem – smitteforbyggende forholdsregler for det personale, der foretager
hjemmebesøg

• Finn Kamper-Jørgensen efterlyser kommunens muligheder for test af personale og im-
munstatus.

• Vil man på plejecentre tilbyde vaccination generelt eller efter individuel lægelig vurdering
af beboerne.

• Hvad er retningslinierne for adgang for pårørende til terminale patienter. Det er tilladt
og hvad er politikken i kommunen.

Der var diskussion om at udtrykke Seniorråds meninger enten ved henvendelse til Bækvang
fremfor i en pressemeddelelse. Bede om et nyhedsbrev hvor der efterlyses information.
Jørgen Simonsens artikel i Frderiksborg Amts Avvis den 31. marts 2020 var fremragende til at
sætte fokus på området. Positiv tilkendegivelse omkring hvad der sker.
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5 Social-og Sundhedsgruppen
Ansvarlig: Lisbeth E. Knudsen
5.1 Corona (COVID-19)
5.1.1 Corona Status

• Indsatsen her i Fredensborg Kommune, som beskrevet isvar fra Hans Bækvang.
Opdatering 31/3-20

• Konsekvenserne for Ældrebefolkningen( plejecentre, hjemme, transport).
• Rengøring aflyses af sundhedshensyn og det vil være rimeligt at gøre opmærksom på

private muligheder Lisbeth arbejder videre.
• Åbne en mailbox hvor man kan spørge/opfordre til Seniorråd tiltag.

5.1.2 Andet
• Fra Forebyggelsesrådet for Ældrebefolkningen:

Møde 11. marts aflyst møde, derfor ingen coronadrøftelse. Ministerbrev om rådets eksi-
stens afsendt, presseformidling udskudt. Finn inviteret til drøftelse om samlet forløbspro-
gram for Regions Hovedstaden om slidgigt, jf. tidligere borgmesterhenvendelse mv.

• Lidt om og fra Forebyggelsesrådet for Ældrebefolkningen (aflyst møde, ingen corona dia-
log, ministerhenvendelse, forløbsprogram for artrose (slidgigt))

• Det sidste, samlende og opsummerende møde for arbejdsgrupper bag ibrugtagning af Sko-
vgården er blevet udskudt (foreløbigt til maj).

5.2 Observatører på pleje- og aktivitetscentre
5.2.1 Michael Huusom (Egelunden Plejecenter)
Michael Huusom har været i e-mail kontakt med leder af Egelunden, Berit Vikmann, som
oplyser: Ingen Covid-19 problemer, mere brug af sociale medier, og social kontakt via ekstra
iPads, det går godt.
5.2.2 Niels Søndergaard (Mergeltoften)
5.2.3 Toni Strande (Lystholm)
5.2.4 Lisbeth E. Knudsen (Benediktehjemmet)
5.2.5 Grethe Troensegaard (Øresundshjemmet)
På Øresundshjemmet er der ingen virus-udbrud, hverken hos beboere eller personalet. Har
netop talt med ØH’s faste læge, der bekræfter oplysningen.
Det oplyses endvidere, at der er meget få udbrud i Fredensborg kommune.
5.2.6 Jørgen Simonsen (Else Marie Hjemmet)
Jørgen Simonsen har været i kontakt med forstander Mai Lund Kirkegård, som er glad for
kontakten med Seniorrådet.
Ingen Corona virus problemer.
Fin kontakt med kommunen.

5.3 Kommende emner
Finn Kamper-Jørgensen efterlyser tilsynspolitik som tema for drøftelse.
En god oversigt over de 3 forskellige tilsynsformer findes i Danske Ældreråds seneste nyhedsbrev:
Danske Ældreråds Nyhedsbrev
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6 Teknikgruppen
Ansvarlig: Michael Huusom
Regeringen har fraveget kravet til kommunerne om ”anlægsloftet”. Hvad betyder det for vo-
res kommune specifikt med hensyn til ”Tilgængelighed” og andre ældrerelevante emner? Skal
Teknikgruppen rette henvendelse til de to relevante fagudvalg (TIU og PMK)?

7 Boligruppen
Ansvarlig: Jørgen Simonsen
Boliggruppen har foruden research i tidsskrifter m.m. – besøgt forskellige bofællesskaber.

Afsluttede projekter:

Vallensbæk Almene etagebyggeri i bymidten. Lejerbo.
Grønttorvet i
Valby

Privat etagebyggeri. Realdania samt pensionsselskab.

Halsnæs Almene klyngehuse Lejerbo. Kan bruges som inspiration.

I gangværende projekter:

MT Højgaard Aftalt møde, hvor MT Højgaard skulle følge op på vores besøg
forbindelse med deres planlagte Nivå-byggerier. Mødet udsat

Kongeparken De største lejligheder i etape 1 er alle udlejet – og lejerne er ved at
flytte ind. Etape 2 venter på vedtagelse af lokalplan.

Nyvej Boliggruppen har kontakt med den ny ejer af Nyvej-grunden. Ud-
over dette byggeri har ejeren også købt en grund bag Shell tanken
på Nyvej. Derud over er ejeren i gang med et projekt i Kvistgaard.
Det er aftalt møde med ejeren, hvor vi skal orienteres om projektet
og muligheden for indretning som et seniorbofællesskab

Sørup Boliggruppen har telefonisk været i kontakt med initiativtagerne
til seniorbofællesskabet. Da der er tale om ændring af lokalplan
bliver vi kontaktet senere. Lejerbo Boliggruppen er i tæt kontakt
med Lejerbo, som hjalp os med at arrangere besøget i Halsnæs.
Planlagt møde aflyst

Petersholm Vi er orienteret ligesom ØK om deres planer, da det er en kæmpe
grund, der er nabo til Kongeparken. Vi har holdt to møder med
de to arkitekter, som ejeren, Lennart Lajbochevitz har sat på op-
gaven. Når det kommer i gang, bliver hele projektet en gevinst for
Fredensborg. Ingen kontakt planlagt

Romose Der var aftalt et møde med forvaltningen, hvor vi skulle orienteres
om løbende projekter og på Borgmesteren opfordring foreslå gensi-
digt samarbejde, herunder drøfte mulighederne for at finde egnede
grunde til at etablere bofællesskaber
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8 Kulturgruppen
Ansvarlig: Lisbeth E. Knudsen
8.1 Høringssvar
8.2 Kulturgruppen møde

9 IT- og Kommunikationsgruppen
Ansvarlig: Niels Søndergaard
10 Internt Seniorrådet
Ansvarlig: Formanden
Diæter for telefonmøde? Ingen km-godtgørelse.

10.1 Seniorrådet Økonomi
Toni er ved at overtage kassererrollen, og var med til at lave lønkørsel for januar. Oplæring
udsat til vi ka’ mødes personligt.

10.2 Årsberetning
Niels har sendt et udkast hvor der tilføjes bidrag.
Mangler fra Boliggruppen og teknikgruppen. Finn foreslår det bliver gjort klart hvor kommunen
har fulgt Seniorrådets råd.
Vi skal have succeshistorierne med.

11 Konferencer, kurser og møder
En række møder er aflyst på grund af corona (COVID-19)

11.1 Danske Ældreråd, Regionsældrerådet
Delegerede: i Regionsældrerådet: Jørgen Simonsen og Lisbeth E. Knudsen med Michael Huusom
som suppleant.
Ordinære møder foregår altid på Regionsgården i Hillerød.

• Regionsældrerådet – ordinært møde 20. august 2020
• Regionsældrerådet – ordinært møde 4. november 2020

11.2 Nordgruppen
Delegerede: Finn Kamper-Jørgensen, Jonna Farbmacher med Michael Huusom som suppleant.

• 11. august
• 20. oktober

11.3 Forebyggelsesrådet
Delegerede: Finn Kamper-Jørgensen og Lisbeth E. Knudsen med Anette Lewinsky som supple-
ant. Møderne i Forebyggelsesrådet er:

2. møde 26. maj 2020 kl 13 i Lilletrommen
3. møde 30. september 2020 kl 13 i Lilletrommen
4. møde 24. november 2020 kl 13 i Store Projektrum

11.4 Kommunernes Landsforening
11.4.1 Afrapportering af temadage/konferencer
11.4.2 Fremtidige konferencer

• Social- og Sundhedpolitisk Forum 14. / 15. maj 2020 – Aalborg Kongres & Kulturcenter
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• Ældrekonference 29. september 2020 – Comwell Kolding
Ønske om deltagelse: Michael Huusom

11.5 Kurser
Ingen tilgængelige for tiden.

11.6 Andre konferencer

12 Seniorrådets mødedatoer
Ansvarlig: Formanden
12.1 Kommende gæste ved Seniorrådets møder
Vi spørger Hans Nissen, Line Thieden ,Lars Simonsen og Ulla Hardy-Hansen.

12.2 2020
Den kommunale udvalgsmødekalender 2020
Frivilligcenteret vil gerne lægge lokaler til seniorrådsmødet den 3. juni 2020
Michael Huusom kordinerer.

dato måned HB lokale Bemærkning
6. Maj Kontrabassen formanden er forhindret
3. Juni – Frivilligcenteret Peter Søndergaard
5. August Kontrabassen
2. September Kontrabassen
7 Oktober Kontrabassen
4. November Kontrabassen
2. December Kontrabassen

13 Eventuelt
Alle takkede for god tone og orden.
Referat udsendes til kommentarer af alle med frist på 2 dage til formanden.

Livet er for kort til at bekymre sig om noget.
Du skal bare nyde det, fordi den næste dag lover ingenting.

...Eric Davis
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Appendiks
Samarbejdsaftale mellem Fredensborg Kommune og Seniorrådet 2018-2021

Seniorrådets vedtægter 2018-2021

Ansvarsområder i Seniorrådet

Fredensborg Kommunes hjemmeside

Fredensborg Seniorråds hjemmeside

Fredensborg Kommunes Budget

Kommunernes Landsforenings hjemmeside

Danske Ældreråds hjemmeside

Regionsældrerådets hjemmeside

Danmarks Statistik, Statistikbanken

RENOVERING AF EFTERKRIGSTIDENS ALMENE BEBYGGELSER

Styrelsen for Patientsikkerhed
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