Nivå den 9. december 2020

Referat
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.
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1 Valg af Referent
Lisbeth E. Knudsen.

2 Indledning
Formanden sendte den 1. december nedenstående meddelelse til Seniorrådets medlemmer, samt
Borgmesteren, Direktør Line Thiden, Centerchef Mie Gudmundsson og Centerchef Hans Bækvang.
Formanden meddeleler, at han træder tilbage fra sine poster i Seniorrådet, med nogle få undtagelser.
Formanden meddelelse af 1. december 2020
Derfor er dette ekstraordinære seniorrådsmøde indkaldt med mere end de i forretningsordenen foreskrevne 5 dage.
Hovedformålet for mødet er en rekonstituering af Seniorrådet.
Gældende forretningsorden [august 2019]

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 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.
Anmodning om foretræde for Økonomiudvalget
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.

side 2 af 3

Fredensborg Seniorråd

december

2020

9 Eventuelt
Da Niels Søndergaard stopper ved årsskiftet og Jørgen Simonsen derefter tager over blev det besluttet
at afstå fra udmelding om formandsskift indtil videre. Hvis der kommer henvendelser henvises til
formanden. 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 bevilligede. Rferenten mener
de skal anvndes til varme hænder.

Det samlede seniorråd siger tak til Niels Søndergaard
for godt formandskab

Det er let at krybe i træet,
når det er fældet
...Ukendt

side 3 af 3

