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Kokkedal den 5. Januar 2021 
3. Udkast 

Referat 

Seniorrådet møde 21-1 

onsdag den 6. januar 2021 kl 13-17, via web  

Til stede: Jonna Farbmacher, Michael Huusom, Finn Kamper-Jørgensen, Lisbeth 

E. Knudsen, Anette Lewinsky, Jørgen Simonsen, Toni Strande, Niels Søndergaard 

og Grethe Troensegaard. 

Afbud: Ingen 
0 Indledning fra den nyvalgte formand om det væsentlige I at opnå stor 
valgdeltagelse gerne over 60%. Seniorrådene har været foreslået nedlagt men 
anses for nødvendige for at de ældres forhold behandles.  

1. Valg af Referent(er) 

Lisbeth E. Knudsen. 

2. Godkendelse af dagsordenen 
Godkendt 

3. Godkendelse af referat af møde i december 2020 

4. Besøg af Hans Bækvang 
4.1 Vi vil gerne høre, om planerne for  hvad der skal ske efter at beboerne på 
plejehjemmene er vaccineret første gang. Vores udgangspunkt er, at borgerne i 
kommunen (også SR medlemmer) er utrygge om: 

  Hvem der skal vaccineres? 
Hvornår de skal vaccineres første og anden gang? 
Hvor de skal vaccineres? 
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Hvornår og hvordan de bliver orienterede? 
  

Vi har på nettet fundet  
Bilag 1.Vaccinationsplan plejecentre 
Bilag 2. Sundhedsstyrelsens prioriterede rækkefølge 

  
De borgere, der er meget dygtige til at begå sig på nettet kan også finde disse 
notater. Hvordan bliver alle de andre beboere orienterede? 
Hans oplyste: To centre ramt af besøgsforbud Øresunsdhjem og 
rehabilitetscenter Skovgården. Hårdt ramt i hjemmeplejen Fredensborg. Værre 
nu end i foråret. Besøgsforbud tillader at kun én person må besøge. 
Vaccination den 7.1 med tilslutning fra 90% af beboere og alle ansatte. 
Kommunen er sidst i rækken i Nordsjælland da forholdsvist færrest smittede. Har 
udpeget borgere i hjemmeplejen der vaccineres i Hillerød og transport kan der 
hjælpes med. Hotline er oprettet. 
Træningsaktiviteten er lukket på Skovgården og søges flyttet. Dagcentre med 5 
ad gangen søges opretholdt. Mobil testenhed (PCR-test) kommer ud i næste uge. 
Særlige adgangsforhold ved praktiserende læger som er velafmærket.  
Udsendelse af digitalt nyhedsbrev blev foreslået. Følger SSt retningslinier for 
prioritering og der er ikke specielle kommunale tiltag. Brev via e-boks er på 9 
sider. Heller ikke kommunens læger kender til prioriteringer. Plejehjemslæger 
vaccinerer. Test aktivitet fortsætter da det ikke er klart om vaccinerede kan 
smitte. 
Har uddannede som kan pode med henblik på test så det går hurtigere ved 
udbrud. 
Er der nogen tiltag omkring bedsteforældres pasning af børn og test af 
pædagoger. Nej kommunene blokerer ikke test men følger prioriteringer. 
Ingen dødsfald er kendt af kommunen. 

  
4.2 Der tilføres Fredensborg Kommunen nye økonomiske midler til ældreområdet 
som en del af de 1.8 mia. men de er endnu ikke meldt konkret ud. Kommunen 
har fået ca 1 mill puljemidler til værdig ældrepleje som skal udmøntes snarest. 

5. Interne og Eksterne informationer 
  Seniorrådets handlingsplan 2021 

Udsættes til vi kan holde møder igen. 
  

Social og Sundhedsgruppen 
Toni Strande overtager formandsposten fra Lisbeth E. Knudsen. 

  
Valget til Seniorrådet 
Valggruppen (Toni og Lisbeth) fortsætter. Gruppen holder nøje øje med, at de 
bliver inddraget i alt om valget og varetager kontakten til kommunen. Formanden 
deltager i gruppens interne møder om at øge kendskabet til Seniorrådet 

  
IT- og Kommunikation gruppen 
Niels Søndergaard ønsker at fratræde som leder. Gruppen fortsætter med de tre 
medlemmer. 

Hjemmeside mm 
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Niels Søndergaard påtager sig opgaven som webmaster, hvilket indebærer, at 
han holder hjemmesiden kørende og opdateret. Niels Søndergaard sætter gerne 
indlæg på hjemmesiden, under forudsætning af at de er færdige redigeret, dvs. 
at opstillingen er i orden, og de er korrekturlæst. 

Den 1. januar sætter webmaster mailen op således, at formanden  får alt mail 
til “formand@seniorraad.dk”. 

Møder i 2021 
Mødedeltagere skal så vidt det er muligt skrive et læserbrev om noget vigtigt fra 
mødet. 

  

6. Aktuelle sager 
Ansvarlig: Formanden 

6.1 Forgæves forsøg på foretræde for økonomiudvalget – redegørelse 
ved Lisbeth og Toni 

1. SR drøftede henover efteråret 2020 hvorledes kravet om fremmødevalg ved 
næste valg til SR i efteråret 2021 kunne fremføres og det blev besluttet at 
fremsende anmodning til Økonomiudvalget om foretræde om sagen på møde den 
14.12. 

2. Foretræde ved økonomiudvalgets møde den 14. december 2020 Vedrørende 
punkt 218, sagnr: 20/34105 Seniorrådet anmoder om foretræde til møde i 
økonomiudvalget den 14.december 2020 vedrørende punkt 218 Sagsnr.: 
20/34105. Byrådet skal godkende procedure for afvikling af valg til Seniorrådet i 
Fredensborg Kommune. Seniorrådet ønsker fremmødevalg ved det kommende 
valg til Seniorrådet i efteråret 2021 og Seniorrådet har gentaget dette for 
administrationen, som initialt var imødekommende i dialogen. Vi anser det for 
væsentligt at opnå en stemmeprocent på linie med de 60-70% som opnås ved 
fremmødevalg til byrådsvalget. Digitalt valg, som der lægges op til, halverer 
stemmeprocenten, hvilket er et demokratisk problem, som anført af samtlige 
organisationer, der fremmer seniorers vilkår, herunder repræsentation. 
Seniorrådet erindrer om, at Seniorrådsvalget kun så vidt muligt skal holdes i et 
separat lokale, og der derfor ikke er et krav med særskilte lokaler. Når 
borgmesteren får svar på sin forespørgsel til indenrigsministeren, vil Seniorrådet 
gerne orienteres, da vi kender borgernes ønsker og behov bedst. Vi anmoder om 
foretræde for udvalget for at argumentere for fremmødevalg. med venlig hilsen 
Niels Søndergaard, Formand / Fremsendt fredagen inden dvs den 12.12 og med 
kopi til alle medlemmer af økonomiudvalg samt administrationen. 

3. Formanden bliver den 14.12 ved 10 tiden kontaktet af borgmestersekretæren 
Birgit Lyskov som meddeler at man ikke kan får foretræde men borgmesteren 
kan afse tid til et møde midt på dagen som Lisbeth E. Knudsen og Toni Strande 
deltog i tillige med Mie. 

4. Lisbeth og Tonis referat: Ved mødet argumenterede vi det bedste vi kunne med 
de argumenter vi har brugt tidligere. Prointerede den lave valgdeltagelsen både 
her i kommunen og på landsplan. 
De ældre de mindst digitale af alle borgere 

mailto:formand@seniorraad.dk
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At det ikke er et krav at valget til senior rådet skal foregå i seperat lokale, hvis 
det ikke er muligt. 
Vi bad om at beslutningen blev udskudt 
Borgmesteren, ivrigt flankeret af Mie anførte: 
Kommunen kan ikke udskyde beslutningen om fremmødevalg til senere da 
planlægningen af valget allerede er igang nu. Der gås meget op i sikkerhed.Det 
er forvirrende og ikke let. Corona er argumentet og der er tale om helt andre 
afstande end førhen. Udsatte borgere. Den digitale løsning er prøvet og der skal 
bygges videre på de erfaringer. Afstemningen kan starte allerede fra den 5.10. 
Borgere der anmoder om at kunne stemme hjemme kan få dette opfyldt - hvis de 
er under hjemmepleje. Opfordring til at SR laver plakater med kandidater og 
tager aktivt del i forberedelsen af valget. Vi blev spurgt til hvor mange flere vi 
mente der ville stemme ved fremmødevalg og sagde 50% og fremsendte 
rapporten fra DÆ efterfølgende.  

Rapporten skiver helt op til 70% men det tal blev ikke nævnt. 
Vi fik nævnt vi var kede at SR ikke var blevet hørt før brevet til Astrid Kragh om 
fremmødevalg og sikkerhed ved SR valg var afsendt fra borgmesteren. Intet svar 
herpå. 
Kommunens argumenter således var primært. Corona situationen og at det er 
dyrt og besværligt da der skal særlige tilforordnede og om muligt særskilt lokale. 

Vi var enige om at man hørte hvad vi sagde med forståelse, men stadig mente at 
Seniorrådsvalget skulle foregå digitalt. 

5. Resultatet af mødet i økonomiudvalget kender vi men ikke hvorledes det blev 
videreformidlet at vi havde bedt om foretræde og maget har man kunne læse o 
pressen mindre i referaterne af mødet. Kun at kun to (K) stemte imod 
kommunens indstilling. Indstillingen lægger op til at SR skal være aktivt 
medvirkende til at fremme stor valgdeltagelse. 

Der var enighed om det beklagelige i forløbet og vigtigheden af at få 
valget med stor stemmeprocent. Gruppen afventer nærmere instrukser 
fra forvaltningen. JensEhSR ønsker valgbussen til også at omfatte SR 
valget. 

6.2 Udpegning af SR medlem til kommunens klimaråd 
Lisbeth E. Knudsen er udpeget med pålæg om at holde SR 
informeret. 

7. Social-og Sundhedsgruppen 
Ansvarlig: Toni Strande 

1. SoSu gruppens struktur i 2021  
Anette, Finn og Lisbeth fortsætter igruppen 
2. Observatører på pleje- og aktivitetscentre 
SR er orienteret med brev fra direktør Lina Thieden om situationen og SR takker. 
Benediktehjemmet har corona indenfor med deraf følgende besøgsrestriktioner 

 Øresundshjemmet er også ramt og der er besøgsforbud 

8. Teknikgruppen 
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Ansvarlig: Michael Huusom 
SR bliver ved med at påpege det nødvendige i forbedret offentlig transport til 
Skovgården. 

9. Boligruppen 
Ansvarlig: Jørgen Simonsen 
I kommunens budget 2021 anføres det: Byrådet vil senest i 1. kvartal 2021, i 
samspil med relevante parter, fremlægge en oversigt over egnede arealer, 
private eller offentlige, hvor der kan etableres seniorbofællesskaber og/eller 
seniorvenlige boliger. 
Vi venter på forvaltningens forslag 

”Kongeparken”, Fredensborg.   
1. etape er færdiggjort, og alle lejere er indflyttet. 
2. etape har været til behandling dels i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget og senest i 
byrådet.    Projektet er sendt tilbage til PMK-udvalget. 
Gruppen har ingen planer om at engagere os mere 

”Petersholm”, Fredensborg.  Ejeren af grunden har udnævnt et projektfirma 
til at overtage projekteringen. Vejdirektoratet kan ikke godkende indkørsel fra 
Helsingørs vej.  Al indkørsel skal foregå fra Kongevejen. 
Boliggruppen:  arrangere møde i januar for at drøfte seniorbofællesskab i den del 
af ”Petersholm”, der er i byzone.  

  
”Hegelsminde, Fredensborg”.   I tilknytning til ”Hegelsminde” ønsker Lejerbo 
at udnytte et areal bag bygningen.  Boliggruppen vil drøfte seniorbofællesskab. 

”Kildehøj”, Nivå.   Ejeren af Lyngebæksgaard, har for nyligt købt ”Kildehøj”, det 
tidligere hospital til at indrette lejligheder.  Desværre er der ikke plads til et 
seniorbofællesskab.  

Boverian.   Boverian er et nyt koncept med et stort fælleshus, indrettet som 
væksthus (Boverian = Bo ved rivieraen).  Boliggruppen vil besøge dette 
bofællesskab. 

Humlebæk Bymidte.  Boliggruppen er medlemmer af arbejdsgruppen for 
Humlebæk Bymidte, der behandler arealer både øst og vest for jernbanen.   Det 
bliver et 5-årigt projekt, men der kan godt sættes delprojekter i gang undervejs 
PLM-udvalget har på sit møde besluttet, at der ikke skal bygges et større antal 
Boliger øst for Jernbanen, men kun bygges et mindre antal boliger, hvis fx 
Ældrecentret flyttes vest for jernbanen. 

Boliggruppen deltager aktivt i projekterne, der skal behandles og vedtages i -21. 

10. Kulturgruppen 
Ansvarlig: Lisbeth E. Knudsen 
Den længe ventede aktivitetskalender er endnu ikke besluttet. Bibliotekerne er 
åbne for afhentning af forudbestilte bøger men ikke aflevering af lånte bøger. 
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11. IT- og Kommunikationsgruppen 
Det er vedtaget at bruge skrifttype Verdana 12. 

12. Seniorrådets økonomi 
Ansvarlig: Niels Søndergaard 

Seniorrådets regnskab og balance til godkendelse, før det præsenteres for Hans 
Bækvang. Der er et overskud på kr.110.062 
Beløbet foreslås overført til 2021 og brugt til en kampagne for for at øge 
kenskabet til Seniorrådet for at få en stemmeprocent ved valget i 2021 på 60%. 
Der er en difference mellem vores bankbeholdning og regnskabet på ca. 1.000 kr. 
som jeg ikke gør noget ved, og vi skylder ca kr 6.000 til skat (de har ikke 
opkrævet A-skat og AM bidrag for alle månederne). 
Regnskabet godkendtmed stor tak til meget dygtig og effektiv kasserer. 

Webmaster har nu i efterhånden 6 måneder haft et problem med hjemmesiden, 
den er meget langsom, og klager over, at der er en fejl.  Denne fejl har 
Webmaster i de sidste 6 måneder brugt megen tid på, og har mindst én gang om 
ugen brugt timer på at prøve at finde fejlen, men det er ikke lykkedes. 
Webmaster har fundet en velrekommanderet WordPress ekspert, som vil prøve at 
gi’ en diagnose i løbet af 2 timer (ca kr. 1.500), eller finde fejlen på 7 timer (ca 
kr. 5.000).  
Seniorrådet bevilgede pengene til at få hjemmesiden til at fungere. 

13. Konferencer, kurser og møder 

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

Forebyggelsesrådet 
Delegerede: Finn Kamper-Jørgensen og Lisbeth E. Knudsen med Anette 
Lewinsky som suppleant. Møderne i Forebyggelsesrådet er: 23.3 og 7.9 

Danske Ældreråd 
Der er valg til bestyrelsen for Danske Ældreråd i første kvartal 2021.  
Finn og Jørgen er valgt som delegerede til møde. Seniorrådet i 
Fredensborg Kommune peger på Jørn Gettermann. 

Kurser 
Anette, Finn, Niels, Jørgen og Lisbeth er tilmeldt er tilmeldt Webinar: 
Kommunernes budgetlægning og brug af demografimodeller på ældre 
området den 10.2 kl 10-12. 
Finn ønsker at deltage i 3 dages workshop om det nære sundhedsvæsen, på SRs 
vegne. 

14. Seniorrådets mødedatoer 
• Møder i 2021 

Udvalgsmøder i Fredensborg Kommune i 2021: Kommunale 
Udvalgsmøder Kalender med indlagt Seniorrådsmøder: 

https://fredensborg.seniorraad.dk/_doc/2020//okt/2021.pdf
https://fredensborg.seniorraad.dk/_doc/2020//okt/2021.pdf
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Kalender for Seniorrådet 

15. Eventuelt 

Kasseren opfordrede alle til at deklarere deres deltagelse I mødet med henblik på 
diæt. 

 

dato 

6. 
3. 
3. 
7. 
5. 
2. 

11. 
8. 
6. 
3. 

måned 

januar 
februar 
marts 
april 
maj 
juni 

august 
september 
oktober 
november 
december

HB lokale Bemærkning

https://fredensborg.seniorraad.dk/_doc/2020//okt/Seniorraad.pdf
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Referat af Ekstraordinært Seniorråds møde Videomøde onsdag den 9. 
december 2020, kl 13:00 – 14:30 Til stede: Jonna Farbmacher, 
Michael Huusom, Finn Kamper-Jørgensen, Lisbeth E. Knudsen, Jørgen 
Simonsen, Toni Strande, Niels Søndergaard og Grethe Troensegaard. 
Afbud: Anette Lewinsky Gæst(er): Karen Svane under punkt 3 

1 Valg af Referent Lisbeth E. Knudsen.  

2 Indledning Formanden sendte den 1. december nedenstående meddelelse til 
Seniorrådets medlemmer, samt Borgmesteren, Direktør Line Thieden, 
Centerchef Mie Gudmundsson og Centerchef Hans Bækvang. Formanden 
meddeler, at han træder tilbage fra sine poster i Seniorrådet, med nogle få 
undtagelser. Formanden meddelelse af 1. december 2020 Derfor dette 
ekstraordinære seniorrådsmøde indkaldt med mere end de i 
forretningsordenen foreskrevne 5 dage. Hovedformålet for mødet er en 
rekonstituering af Seniorrådet.  

3 Valg af formand pr 1. januar 2021 Jørgen Simonsen blev valgt  

4 Valg af næstformand Toni Strande fortsætter som næstformand  

5 Valg af sekretær Seniorrådet afstår fra valg af sekretær  

6 Valg af kasserer Niels Søndergaard fortsætter som kasserer  

7 Revidering af eksterne delegerede og interne grupper  

• Dansk Ældreråd Bestyrelsesmedlem Finn Kamper-Jørgensen  

• Regionsældrerådet Nuværende delegerede: Lisbeth E. Knudsen, Jørgen 
Simonsen, Finn Kamper-Jørgensen er medlem af bestyrelsen/
forretningudvalget.  

• Nordgruppe Nuværende delegerede: Jonna Farbmacher, Finn Kamper-
Jørgensen (Formand)  

8. 8 Seniorrådsvalg november 2021 Byrådets økonomiudvalg vil ved 
decembermøde 14. december 2020 drøfte tilrettelæggelse af Seniorrådsvalget 
2021. Danske Ældreråd anbefaler alle ældreråd at få tilrettelagt fremmødevalg (+ 
andre muligheder for svageste ældre) for at opnå høj stemmeprocent. Denne 
opfordring bakkes op af en række interesseorganisationer for seniorer 
(Ældresagen, Faglige Seniorer, danske Seniorer) Administrationen har holdt 
møder med seniorrådets valggruppe (Niels, Lisbeth og Toni) som har insisteret på 
fremmødevalg, hvilket kommunen har siddet overhørigt. Dertil kommer at 
borgmesteren har skrevet til indenrigsministeren om sagen. Det blev derfor 
besluttet at bede om foretræde for økonomiudvalget for at gøre vores 
synspunkter om nødvendigheden af fremmødevalg gældende. Se brev Da Niels 
Søndergaard ved afgang fra formandsposten naturligt også træder ud af 
valggruppen og Kommunen har bedt om, at vi kun har to delegeret til denne 
gruppe, er Lisbeth og Toni fortsat Seniorrådets repræsentanter.  

9. 9 Eventuelt  

Jørgen Simonsen vil til næste møde den 6.1 kl 13 invitere Hans Bækvang og bede 
om en redegørelse for kommunens udmøntning af de ekstra penge regeringen 
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bevilligede. Det samlede seniorråd siger tak til Niels Søndergaard for godt 
formandskab.
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