
  2.udkast 29.6 2021 

Referat 
Seniorrådet møde onsdag den 2.juni 2021 kl 13-17. Rådhuset, Lokale Violinen  
Borgmesteren deltager kl.13.10 – 14,10 
Hans Bækvang deltager kl? 

Til stede: Jonna Farbmacher, Michael Huusom, Finn Kamper-Jørgensen, Lisbeth E. 
Knudsen, Anette Lewinsky, Jørgen Simonsen, Toni Strande og Grethe Troensegaard. 
Afbud: Niels Søndergaard 
  
1. Valg af Referent(er) – Lisbeth  
2. Godkendelse af dagsordenen – Tilføjet: Hvilke spørgsmål skal stilles til politikere i forbindelse 

med valgmøde 
3. Godkendelse af referat af møde i maj - godkendt 
4. Besøg af Borgmesteren: SR blev orienteret om arbejdet med at finde egnede byggegrunde i en 

gruppe med repræsentanter for SR og ÆS, nedsat af borgmesteren.  Gruppen har medvirket til 
den uddelte oversigt over arealer egnede til senioregnede boliger og seniorbofællesskaber. 
Forskellige egnede grunde blev diskuteret. SR blev bedt om oplæg til undersøgelse af behov for 
senioregnede boliger feks via Nyhedsbrev 60+.  Borgmesteren er indstillet på at bygge på 
kommunens grunde. Et forvaltningsnotat om boligpolitik, herunder politik for 
ældrebefolkningen i kommunen blev efterlyst byggende på erfaringer fra andre kommuner. 
SR blev tillige bedt om forslag til hvorledes stier vedligeholdes i forlængelse af faldrapporten 
og forslag til bedre opfølgning blev drøftet. Herunder indrapportering af skader og registrering 
heraf og tilbagemelding fra skadestuer. Borgmesteren vil altid gerne inviteres til SR møder. 
Borgmesteren støtter at bus 370 skal køre til Skovgården. 
Plan for igangsatte aktiviteter kan ses på hjemmeside.  

5. Besøg af Hans Bækvang 
Corona: Kviktest i Holmegårdscenteret fra i morgen. Grønholt Sogn har høj incidens med 3 
smittede. Kviktest flyttet til Humlebækcenter. Ca 2500 kvivktest per dag og 400-600 PCR test. 
17000 første stik og 11000 andet stik. Kommunen tager kontakt til de der ikke har responderet 
på invitation. 5% siger nej. Timeslot i Hillerød til hjælp til borgere som behøver transport. Også 
hjemmevaccinationer ved læger, regional opgave men med opgaver for kommunen med 
kontakt, kørsel mm. Selvtræning er opstartet i begrænset omfang af hensyn til rengøring. Flere 
midler til aktiviteter på plejecentre, dagtilbud mm bl.a.i forlængelse af ensomhedsmidlerne. 
Tilfredshedsundersøgelse omkring mad og måltider på plejecentre med generelt tilfredshed med 
kolde mad mindre omkring den varme mad. Både spurgt til variation og rammer i form af hjælp 
mm og ÆS er kontaktet for input og hjælp. 
Mad leveres fra Lystholm eller produceres på stedet. Generel tilfredshedsundersøgelse bliver 
gentaget. 



Tilsynsrapporter: Tilsyn 2020 er med sag hvor det kommunale BDO tilsyn er gennemført. 
Medicin håndtering og dokumentation er det problematiske. Behandlerfarmaceuter vil kunne 
dosere og potentialet er stort. 
Akutpladser er stadig kommunalt og det er akutsygeplejesker der indlægger. 

6. Interne og Eksterne informationer 
Videooptagelser- annonce i Ugenyt uge 23+25 
Folder om SR med annoncer blev godkendt og Jonna og Anette arbejder videre med at finde 
annoncører med korrekt reference til SRs hjemmeside og ikke kommunens. Bureuaet har ansvar 
for korrekt tekst og klager fra annoncører skal rettes til bureauet. 

7. Valg til Seniorrådet November 2021 – intet nyt 
8. Aktuelle sager - forslag Tilsyn og tilsynspolitik –  

Aktuelle tilsynsrapporter fra Fredensborg - Hvad skal vi med observatører ved plejecentrene, 
hvis de ikke skal forholde sig til tilsynsrapporter? Der var stemning for at fortsætte som 
observatører og rapportere til SR. Kommunen har et problem med at tiltrække arbejdskraft da 
der ikke er uddannelsescenter i kommunen og løn politiken er forskellig fra feks Helsingør. 
Tilsynspolitik - herunder Danske Ældreråds anbefalinger – Finn og Lisbeth laver et oplæg til SR 
mødet i september omfattende alle seniorer –efterfølgende aflyst af Finn 
Spørgsmål til valgmøder: a: Holdning til serviceforringelser på sigt på baggrund af demografi 
regulering. b: Pårørendepolitik. c: Kulturtilbud også for seniorer 

9. Kommunens Budget 2022 – kommentarer er sendt og Finn er ikke enig men vi får en ny 
mulighed senere for at kommentere. 

10. Social-og Sundhedsgruppen – Toni forslår der arbejdes med pårørendepolitik 
11. Teknikgruppen- intet nyt 
12. Boligruppen – omtalt i referat af møde med borgmester 
13. Kulturgruppen – Anette træder i stedet for Lisbeth ved overrækkelsen af kulturpris  
14. IT- og Kommunikationsgruppen – Niels forslag om seminar ønskes uddybet 
15. Seniorrådets økonomi – frokost i det grønne arrangeres af Lisbeth den 2.7 
16. Konferencer, kurser og møder 

Nordgruppen –møder aflyst 
Forebyggelsesrådet 
Danske Ældreråd Jørgen og Toni deltager iårsmøde 

17. Eventuelt 
Årsrapport for 2020 bliver sammen med årsrapport 2021 

18. Seniorrådets mødedatoer 

11. august – Kontrabassen 
1. september - Stortrommen 
6. oktober – Kontrabassen 
3. november – Kontrabassen 
1. december - Kontrabassen


