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1 Valg af Referent(er)

Ansvarlig: Formanden

Lisbeth E. Knudsen.

2 Ældrechef Hans Bækvang

Hans Bækvang informerede om den lykkelige tilstand i kommunen med ingen corona smittede på

hverken plejecentre eller plejehjem.

Alle følger Sundhedsstyrelsens retningslinier, om end der er mange for udendørs besøg (fra 4.5), hjem-

mebesøg/pleje, åbning af dagcentre fra næste mandag med maks. 10 deltagere adgangen, udendørs

optræning med maks. 3 sammen.

Der er fuld drift på visitationen.

Biblioteker åbner fra på mandag for ind- og udlån, medens medborgerhuse stadig er lukkede.

Toiletter vil blive åbnet i et vist omfang.

Hans Bækvang meddelte at pensionistskovturen er aflyst i 2020.

Nyhedsbrevene er opprioriteret med foreløbig 3 som når ca 3000 i alderen 60+.

Seniorrådet udtrykte stor tilfredshed med kommunens håndtering af corona, og opfordrede til erfa-

ringsopsamling og henviste til bl.a. Videnscenter for Værdig Ældrepleje

3 Godkendelse af dagsordenen

Ansvarlig: Formanden

Godkendt

4 Godkendelse af referat

Ansvarlig: Formanden

Referat 4 – 1. april 2020

Godkendt

5 Generel diskussion om Corona

Mail sendt til Danske Ældreråd om udvælgelsen af Seniorråd-/Ældrerådsmedlemmer.

Vi afventer reaktion.

Mail til Danske Ældreråd

6 Almen orientering

Ansvarlig: Formanden

• Sendt en invitation til Hans Nissen om besøg i Seniorrådet.

Resten kommer senere.

• Afholdelse af juni-mødet hos Frivilligcenteret udsættes til efteråret (Michael Huusom) orienterer

Frivilligcenteret)

• Regler for læserbreve på hjemmesiden – formanden aftaler med skribenterne indtil vi har drøftet

en politik i Senirrådet.

• Hjemmeside skal fremover huses af kommunen (VCA), se senere. Formanden efterlyste SR

medlemmer til hjemmeside gruppe (se mere punkt 11 på side 5).
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6.1 Info fra Formanden

Årsberetningen er nu færdig, og trykning af 1000 eksemplarer afventer til der er tid i trykkeriet For-

midlingen skal drøftes i Seniorrådet og gerne over vores lokalniveau.

Der bliver både en elektronisk og en trykt version.

Seniorrådets Årsberetning 2019

7 Social-og Sundhedsgruppen

7.1 General orientering

Stor ros til Fredensborg kommune omkring håndtering af corona som kan læses detaljeret i SoSE

udvalgets referat af møde den 11. maj 2020.

7.2 Nye Retningslinier for besøg på Plejecentre

Vi har fået nye retningslinier fra Danske Ældreråd/Sundhedsstyrelsen Mail fra Danske Ældreråd.

Mail fra Danske Ældreråd

8 Teknikgruppen

Ansvarlig: Michael Huusom

Intet at bemærke.

9 Boligruppen

9.1 Møder aktivitet

Da Mette Frederiksen lukkede Danmark ned den 11. marts, blev en række aftalte møder i boliggruppen

udskudt.

Da vi forstår, at forvaltningen på rådhuset så småt vil genoptage arbejdet mandag den 11. maj, vil

boliggruppen henvende sig til de medarbejdere, der aflyste møderne, med forslag til nye mødedatoer.

Møder, der forventes afholdt inden for de nærmeste 2 uger:

1. Møde med Jens Ulrik Romose, teknisk forvaltning om boliger generelt, men specifikt seniorbo-

fællesskaber.

2. Møde med Lejerbo, specifikt om dannelse af seniorbofællesskaber

3. Møde med ejeren af ”Hesselhøj” på Nyvej i Humlebæk om hans projekter i Humlebæk

4. Eventuelt møde med borgere fra Sørup (bofællesskab) Vi afventer, at de kontakter os.

Desuden vil vi forsøge at få kontakt til ”Petersholm” med henblik på at blive opdateret.

9.2 Humlebæk bymidte

Den hidtidige byplanarkitekt, der var tilknyttet Humlebæk bymidte-projektet, er fratrådt. Det er hen-

sigten at kontakte Eva Hansen, der har overtaget projektet, med henblik på at blive opdateret.

9.3 ”Kongeparken” i Fredensborg

Alle lejligheder i fase 1-projektet (de største lejligheder) er udlejet og lejerne er indflyttet.

Fase 2 projektet er på dagsordenen i PMK den 11. maj. Der er derefter en høringsfase. ”Kongeparken”

forventer at opstarte fase 2-projektet i efteråret 2020.

”Kongeparken” har i dag 600 på vente-/interesseliste.

Seniorrådet takkede for den udførlige redegørelse

9.4 Rapport fra Landbyggefonden

Om fremtidens boliger fra LBFLandsbyggefonden
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https://fredensborg.seniorraad.dk/_doc/2020//maj/Brev-DAE.pdf
https://fredensborg.seniorraad.dk/_doc/2020/maj/alm-fremtid.pdf
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10 Kulturgruppen

Ansvarlig: Lisbeth E. Knudsen

Deltagelse møde med Center for kultur, fritid og Sundhed mandag, hvor også ældresagen var repræ-

senteret ved formand Erling Vraae.

Mødet havde til formål at drøfte kulturtiltag i kommunen som evt kan søges financieret over pulje til

ældre. Der blev talt om online aktiviteter som video-forestillinger med omvisninger på museer, virtu-

elle workshops, læsegrupper, oplæsning. Sådanne aktiviteter kan formidles som digitale tilbud.

Det blev foreslået at spørge plejecentrene til deres ønsker/behov. Også fysiske aktiviteter inden for

rammerne af afstand som udendørs aktiviteter i form af at mødes om feks dans efter storskærm,

vandreruter i større omfang med guide, cykelture mm blev foreslået.

Der var enighed om behov for mødesteder og her er åbning af toiletter vigtigt.

Der blev også talt om det vigtige i at indamle historier fra ældre om eget liv og også om oplevelser i

forbindelse med corona.

Der var enighed om det gode i åbning for ind/udlån i bibliotekerne fra 18. maj 2020.

11 IT- og Kommunikationsgruppen

Ansvarlig: Niels Søndergaard

Ny lovgivning om webtilgængelighed har betydning for ældreråd med egen selvstændig

hjemmeside

Senest den 23. september 2020 skal alle offentlige og offentligretslige organers hjemmesider være

tilpasset til loven om webtilgængelig, så hjemmesiderne er let tilgængelige for personer med handicap.

Da landets ældreråd, falder inden for kategorien af offentlige organer, betyder det, at ældreråd med

egen selvstændig hjemmeside er ansvarlig for, at deres hjemmeside overholder kravene i loven.

Digitaliseringsstyrelsens hjemmeside

12 Konferencer, kurser og møder

12.1 Danske Ældreråd

Repræsentantskabsmødet planlægges nu til den 27. november 2020 i Vingsted.

12.2 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.

• Repræsentantskabsmøde – 27. november 2020 (Vingsted)

Tilmeldt: Niels Søndergaard, Michael Huusom, Finn Kamper-Jørgensen, Jonna Farbmacher og

Toni Strande

• Regionsældrerådet – ordinært møde 20. august 2020

• Regionsældrerådet – ordinært møde 4. november 2020

12.3 Nordgruppen

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

• 11. august

• 20. oktober
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12.4 Forebyggelsesrådet

Delegerede: Finn Kamper-Jørgensen og Lisbeth E. Knudsen med Anette Lewinsky som suppleant.

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

12.5 Kommunernes Landsforening

12.5.1 Afrapportering af temadage/konferencer

12.5.2 Fremtidige konferencer

• Ældrekonference 29. september 2020 – Comwell Kolding

Ønske om deltagelse: Michael Huusom

12.6 Kurser

Ingen tilgængelige for tiden.

12.7 Andre konferencer

13 Seniorrådets mødedatoer

Ansvarlig: Formanden

13.1 Året 2020

Den kommunale udvalgsmødekalender 2020

Frivilligcenteret vil gerne lægge lokaler til seniorrådsmødet den 3. juni 2020

Michael Huusom kordinerer.

dato måned HB lokale Bemærkning

3. Juni –

5. August Kontrabassen

2. September Kontrabassen

7 Oktober Kontrabassen

4. November Kontrabassen

2. December Kontrabassen

14 Eventuelt

Livet gælder om,

at lære af fortiden,

for at leve i nutiden,

så man kan glæde

sig til fremtiden

...Niels Søndergaard
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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

H
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