
  2. Udkast 07.04.2021 

Referat 
Seniorrådet møde onsdag den 7.april 2021 kl 13-15, 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 
  

1. Valg af Referent - Lisbeth 
2. Godkendelse af dagsordenen- Finns punkter udsættes til maj  
3. Godkendelse af referat af mødet i marts – godkendt med rettelser 
4. Besøg i maj mødet Hans Nissen. Ulla Hardy Hansen med Carsten Nielsen i juni 

mødet 
5. Interne og Eksterne informationer 
6. Valg til Seniorrådet November 2021 

6.1. Begejstring for videoen som skal distribueres massivt. Primært lokalt og 
kan også bruges personligt. 

6.2. Forslag til de to næste videoer blev diskuteret og meldes ind til Jørgen og 
Niels. 

6.3. Tilbud fra JSDanmark om fremstilling og distribution af en valgbrochure 
uden omkostninger for Seniorrådet.  Enighed om at gå i gang med 
respekt for at flere kandidater kan komme med bidrag efter 
opstillingsfristen. Anette og Jonna er kontaktpersoner. SR er med til 
udvælge annoncører. 

7. Aktuelle sager - intet 
8. Kommunens Budget 2022  

8.1 Høringen med Bækvang den 5.5? Toni og Grethe forbereder. 
9. Social-og Sundhedsgruppen - intet 
10.Teknikgruppen - intet 
11.Boliggruppen - intet 
12.Kulturgruppen - intet 
13.IT- og Kommunikationsgruppen- intet 
14.Seniorrådets økonomi-Vi har alle fået 3000 kr. til materialer 
15.Konferencer, kurser og møder- repræsentantskabsmødet udsat hvor formand og 

næstformand deltager 
16.Nordgruppen - udsat 
17.Forebyggelsesrådet 

Forebyggelsesrådet har på sit marts møde godkendt den flerårige plan: 
Faldforebyggelse. (Referat:https://www.fredensborg.dk/politik/dagsordener-og-
referater/udvalg/dagsorden?agendaid=16dfe458-
d4dc-4df9-8b53-09369c3a4490&searchText=) 

https://www.fredensborg.dk/politik/dagsordener-og-referater/udvalg/dagsorden?agendaid=16dfe458-d4dc-4df9-8b53-09369c3a4490&searchText=
https://www.fredensborg.dk/politik/dagsordener-og-referater/udvalg/dagsorden?agendaid=16dfe458-d4dc-4df9-8b53-09369c3a4490&searchText=
https://www.fredensborg.dk/politik/dagsordener-og-referater/udvalg/dagsorden?agendaid=16dfe458-d4dc-4df9-8b53-09369c3a4490&searchText=
https://www.fredensborg.dk/politik/dagsordener-og-referater/udvalg/dagsorden?agendaid=16dfe458-d4dc-4df9-8b53-09369c3a4490&searchText=


Formanden for FR har haft foretræde for 2 politiske udvalg. Social- og 
Seniorudvalget tiltrådte handlingsplanen med budget. Infrastruktur- og 
Teknikudvalget arbejder videre med faldulykker i det offentlige rum 

18.Danske Ældreråd – tages op på næste møde. Sidste nyheder i nyhedsbrev fra 
ÆS. 
18.1 DÆ repræsentantskabsmøde er grundet Covid situationen udskudt til 16. 
juni, Odense Congress Center. Samme deltagere fra Seniorrådet: Formand og 
næstformand. 
18.2 Formandsvalg til DÆ ved repræsentantskabsmødet. (SR har tidligere 
støttet Jørn Gettermann, nu også indvalgt i DÆs bestyrelse efter Finn) 
18.3 Repræsentanternes tilslutning til særlige sager (oplæg ved Finn) 
18.4 SR-password til DÆ nye, lukkede medlemsområder. SR-formanden har fra 
DÆ modtaget en melding om DÆs nye lukkede medlemsområde, hvor det 
enkelte SR-medlem kan finde værktøjer og baggrundsinformation til intern brug 
i ældreråds arbejdet. Det enkelte ældreråd/seniorråd skal have et fælles 
password - bør gennemføres nu. 

19.Seniorrådets mødedatoer 
5. maj SR møde 
2. juni SR møde evt. frokost 
Efterårsmøderne fastlægges på mødet den 7.april 
11. august SR møde 
16. august informationsmøde om opstilling til SR 
1. september SR møde 
6. oktober SR møde 
3. november SR møde 
1. december SR møde 

20.Eventuelt 
Møde med Borgmesteren er ikke fastlagt.  
Finn gør opmærksom på webinarer 

Resume af kontakter 
Besøg i maj mødet Hans Nissen. Ulla Hardy Hansen med Carsten Nielsen i juni mødet. 
Kontaktperson Jørgen 

Hvordan foregår: Gennemgang af budgetmaterialet på Seniorrådsmødet  
den 5. maj kl. 15-16 og den 17. august kl 15-16. Jørgen kontakter Hans Bækvang 
omgående. 

Fremstilling af video to og tre. Kontaktpersoner Niels og Jørgen 

Fremstilling og distribution af en valgbrochure. Kontaktpersoner Anette og Jonna. 
   
Password til Danske Ældreråds nye, lukkede medlemsområder. Kontakt person Toni. 

Kommunens Budget 2022. Kontaktpersoner: Toni og Grethe  


