Nivå den 10. marts 2020

Referat
Seniorrådet møde 20-3

onsdag den 4. marts 2020, kl 13:00 – 17:00
Kontrabassen, Rådhuset
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
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Bilag: se (blå)links under de enkelte dagordenspunkter.

EU’s GDPR persondataforordning – som trådte i kraft den 25. maj 2017 her i Danmark – fordrer at
personer, som nævnes i offentlige elektroniske dokumenter skal give deres tilsagn til omtalen.
Seniorrådet har bedt personer, som ikke er ansat i Fredensborg Kommune eller er medlemmer af
Seniorrådet, og som er nævnt i dette referat, om tilladelse.
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1 Valg af Referent(er)
Ansvarlig: Formanden
Lisbeth E. Knudsen.

2 Godkendelse af dagsordenen
Ansvarlig: Formanden
Ændringer i forhold til den udsendte dagsorden.
Indsat ny pind 1 i pkt 4.1, indsat tekst i punkt 11.3 og punkt 11.1.1

3 Godkendelse af referat
Ansvarlig: Formanden
Referat 2 – 5. februar 2020
Mindretalsudtalelse fra Grethe Troensegaard, Lisbeth E. Knudsen og Jørgen Simonsen i forbindelse
med til punkt 4.1 nr 3 i referatet fra februar 2020: som ønsker udtalelsen om Grethe Troensegaard
slettet, da påbuddet allerede fremgår af forretningsordenens § 1 stk 6 og der er ikke påvist nogen
overtrædelse fra Grethe Troensegaards side.
Udtalelsene i referat af 5. februar 2020 var: ”Seniorrådets interne forhold blev grundigt diskuteret.
Seniorrådet pålægger Grethe Troensegaard ikke at udtale sig på Seniorrådets vegne uden bemyndigelse fra Seniorrådet ved formanden.”

4 Almen orientering
Ansvarlig: Formanden
4.1

Info fra Formanden

1. Vi har gennem Ældre Sagen modtaget et tilbud om et kursussamarbejde med Lejernes Retshjælp, er det noget vi skal støtte?
Der var ikke enighed, om at Seniorrådet skulle medvirke.
2. Vi har modtaget (i forbindelse med Temadagen i Hillerød den 24. februar) samarbejdsaftalen,
som Ældrerådet og Byrådet i Gribskov kommune har indgået.
Samarbejsdsaftale.
3. Der er ikke modtaget noget til årsberetningen for 2019 endnu.
Formanden anmodes om at tjekke sine mails fra Anette og fra Lisbeth
4. Beløbet til kompensation for kontorartikler, telefon og internet foreslås uændret på kr. 3.000 pr
person for hele året.
Beløbet vil indgå i ”løn” for marts.
5. Der er købt 6 stk. ”Værd at vide”-bøger fra ældre Sagen, til de medlemmer, som ikke er i
bestyrelsen i Ældre Sagen.
Bogen omdeltes på mødet.
6. Formanden har brug for en fast korrekturlæser, nogen frivillige?
Lisbeth E. Knudsen prøver.

4.2

Tema-drøftelser

Det foreslås, at der fremover på hver Seniorrådsmødes dagsorden findes et dagsordens punkt benævnt
Tema-drøftelse. Formålet med et sådant dagsordens punkt er at ruste samtlige Seniorrådsmedlemmer
til at udvikle og kende fælles synspunkter fra på et givet tema eller politik-område. Man beder en enkelt
person om at forberede og forelægge temaet til Seniorråds mødet.
Højst ét tema pr. Seniorrådsmøde.
Som eksempler på temaer kan nævnes:
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• Ældre og boligpolitik (Jørgen Simonsen)
• prioriterede emner i forebyggelsesindsatsen for ældre (Finn Kamper-Jørgensen)
• Information og informationskanaler om vigtige budskaber til ældrebefolkningen (digitalt nyhedsbrev, pjecer mv) (Niels Søndergaard)
• Tilgængelig og ældres transportbehov og transportpolitik (Michael Huusom)
• Akutbetjening og akutpladser
• Smarbejde og samarbejdskanaler mellem Seniorrådet og forvaltning resp. politikere/politiske
system (Grethe Troensegaard)
• Plejehjem og Seniorrådsrepræsentanternes rolle i beboer-pårørenderåd. Temaer af betydning
• Hvad Seniorrådet forventer af kommunen for de 90+, 80+, 70+, 60+ (Lisbeth E. Knudsen)
• Hospicemuligheder (Anette Lewinsky) værdighed i ældreplejen (Toni Strande)
• Psykisk syge (Jonna Farbmacher)
• Ulighed i sundhed og velfærd

5 Social-og Sundhedsgruppen
Ansvarlig: Lisbeth E. Knudsen
5.1

Det nære sundhedssystem

Der er enighed om at arbejde for og linke til det nære og sammenhængende sundhedssystem med
særlig henblik på de ældre.

5.2

Skovgården – status

Det sidste, samlende og opsummerende møde for arbejdsgrupper bag ibrugtagning af Skovgården
finder sted 24. marts.
Jonna Farbmacher og Finn Kamper-Jørgensen repræsenterer Seniorrådet.
Åben institution, tilgængelig, moderne teknologi udviklet og integreret. 30 plejeboliger og 40 midlertidige aflastningspladser. Forplejning ikke helt på plads. Produktionskøkken er planlagt. Særligt ’akut’
køleskab også der. Seniorråds synspunkter, som skal fremhæves ved dette afsluttende møde – busholdeplads, teleslyngeanlæg, Sti i god stand og med belysning?

5.3

Observatører på pleje- og aktivitetscentre

5.3.1

Michael Huusom (Egelunden Plejecenter)

5.3.2

Lisbeth E. Knudsen (Benediktehjemmet)

Intet møde siden sidste SR.
Samarbejde med Ældresagen omkring frivillige til hjælp ved måltider.
5.3.3

Toni Strande (Lystholm)

Busforbindelserne er dårlige så det er svært med afløsere.
Det er foreslået at personligt vasketøj sendes ud af huset.
Lederskifte.
5.3.4

Niels Søndergaard (Mergeltoften)

Det var Bruger- og pårørenderådmøde den 18. februar, der var hverken brugere eller pårørende tilstede.
• Mergeltoften har overholdt budgettet, endda med et lille overskud.
• Mergeltoften vil undersøge, om man kan bruge den filosofi som hedder ”Eden Alternative”,
hvor man i Eden Alternative anses som en stadig mulighed for udvikling, også selvom man
bliver skrøbelig, syg og har meget brug for støtte og hjælp i en plejebolig, og hvor man har medindflydelse og medejerskab, og hvor den nødvendige omsorg, pleje og behandling naturligvis
tilgodeses, som den også gør hver dag nu.
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Kort beskrivelse af Eden Alternativ
• Der er nedlagt nogle kontorer, som i stedet skal bruges til f.eks. medicin dosseringsrum.
• Der bliver gjort en indsats for at motivere nogle pårørende til at melde sig til dette råd.
5.3.5

Grethe Troenesegaard (Øresundshjemmet)

Møde 28.1 rapporterede om underskud.
Parvis aftenvagt.
Måltidsvært for at sikre bordskik.
Samarbejde med Benediktehjemmet

6 Teknikgruppen
Ansvarlig: Michael Huusom
Ikke sager af Seniorrådets interesse i udvalg PMK og Teknik

7 Boligruppen
Ansvarlig: Jørgen Simonsen
5 projekter i gang.
1. MT Højgård
2. Kongeparken i Fredensborg er i gang med etape 2 med mindre lejligheder
3. Nyvej
4. Sørup
5. Lejerbo
Tale med forvaltningen også i forhold til udmelding fra borgmester om ældreboliger

8 Kulturgruppen
Ansvarlig: Lisbeth E. Knudsen
8.1

Aktivitetskalender

Lisbeth tager kontakt omkring status for aktivitetskalenderen.

8.2

Høringssvar

Der er ikke kommet dagordner endnu.

8.3

Kulturgruppen møde

Referat af møde i kulturudvalget punktet med kulturpolitikken, hvor vi afgav høringssvar.

Udsnit af referat:
Flere er uenige i, at sundhedsområdet skal være en del af samme politik som kultur- og fritidsområdet. Fredensborg Seniorråd, Forebyggelsesrådet, ÆldreSagen og Praktiserende Lægers Organisation
udtrykker sundhedsområdet, der behandles i nærværende politik, er for snævert og kun berører få
dele af sundhedsområdet, som ønskes behandlet i en separat politik.
Til dette bemærker administrationen, at Byrådet har vedtaget, at det tidligere store antal politikker,
visioner og strategier skal nedbringes til 10 nye tværgående politikker, der skal sætte retning for
kommunens fremtidige udvikling. Denne politik beskæftiger sig med den del af sundhedsområdet, der
ifølge Styrelsesvedtægten for Fredensborg Kommune varetages af Fritids- og Idrætsudvalget, dvs.:
de sundhedsfremmende borgerrettede indsatser, herunder forebyggelsesindsatsen samt sundhedspolitikken. Som det fremgår af Styrelsesvedtægten varetages den øvrige del af sundhedsområdet af
Social- og Seniorudvalget, herunder samarbejde med regioner og praktiserende læger.
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Social- og Seniorudvalgets del af sundhedsområdet, herunder også ældre og ældres sundhed, er behandlet i de to politikker, ældrepolitikken ”Et godt ældreliv” samt Social- og Handicappolitikken.
Administrationen foreslår, for at dæmme op for misforståelse omkring, hvilken del af sundhedsområdet
den nye kultur-, fritids- og sundhedspolitik omhandler, at politikken omdøbes til ”kultur-, fritids- og
sundhedsfremmepolitik”.

Herudover nævner både Fredensborg Seniorråd samt ÆldreSagen, at de synes, at børn og unge fylder
for meget i politikken i forhold til ældre og seniorer. Administrationen mener, at der i politikken er en
fornuftig balance. Børn og unge er et særlig fokus indenfor kultur- og fritidsområdet, ligesom det også
det på nationalt plan indenfor Kulturministeriets politikområder, idet børn og unge i løbet af deres
barndom og ungdom er igennem en læring- og udviklingsproces, hvor kunst og kultur spiller en særlig
rolle for både de sociale og kreative kompetencer.
Hertil kommer, at børn og unge skal introduceres for kunst og kultur, som de måske ikke selv eller
sammen med deres forældre ville møde eller stifte bekendtskab med.
Fredensborg Kommune har mange tilbud til ældre og seniorer, og det er en målgruppe, der er stor
fokus på.
Link til rapport fra kulturkonferencen med forslag mm.
Demokratidag den 17.marts hvor Seniorrådets kulturgruppe overvejer om vi skal deltage
Der er arrangementer i anledning af dronningens genforeningen, 9. april og 4 maj

9 IT- og Kommunikationsgruppen
Ansvarlig: Niels Søndergaard
Toni Strande er indtrådt i IT- og Komms gruppen.
Forebyggelsesrådet vil initiere diskussion om folkeoplysning og Finn Kamper-Jørgensen vender tilbage
til gruppen.
Facegroup gruppe kræver en ildsjæl der opretter og vedligeholder.
Det samme gælder et eventuelt Nyhedsbrev.
Rettelser til hjemmesiden lægges op af Niels.
Tal og fakta trænger til eftersyn.

10

Internt Seniorrådet

Ansvarlig: Formanden
10.1

Seniorrådet Økonomi

Toni er ved at overtage kassererrollen, og var med til at lave lønkørsel for januar.
Seniorrådet afventer indbetaling fra Kommunen.

11
11.1

Konferencer, kurser og møder
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. april 2020 (Nyborg Strand)
Tilmeldt: Niels Søndergaard, Michael Huusom, Finn Kamper-Jørgensen, Jonna Farbmacher og
Toni Strande
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• Danske Ældreråds ældrepolitiske konference – 28. april 2020 (Nyborg Strand)
Tilmeldt: Niels Søndergaard, Michael Huusom, Finn Kamper-Jørgensen, Jonna Farbmacher og
Toni Strande (Jørgen Simonsen og Grethe Troensegaard, middag og overnatning)
• Regionsældrerådet – ordinært møde 13. maj 2020
• Regionsældrerådet – ordinært møde 20. august 2020
• Regionsældrerådet – ordinært møde 4. november 2020
11.1.1

Afrapportering af temadage/konferencer

• Temadag – 24.februar 2020 (Frederiksborgcenteret – Hillerød)
deltagere: Niels Søndergaard, Toni Strande, Michael Huusom og Finn Kamper-Jørgensen
Program for Temadagen
Niels Søndergaard: i Hillerød talte: Kjel Bording Johansen, Formand i Allerød Seniorråd om
Ældrerådets samarbejde med kommune, andre organisationer og borgere.

Se i øvrigt samarbejdsaftalen mellem Gribskov Kommune og Ældrerådet i Gribskov i 1. pind i
afsnit 4.1 på side 3.
• Temadag – 26.februar 2020 (Theilgaard – Theilgaards Torv 6, Køge)
deltagere: Jørgen Simonsen og Grethe Troensegaard (deltog ikke pga. sygdom)
Program for Temadag

11.2

Nordgruppen

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

• 7. april
• 11. august
• 20. oktober

11.3

Forebyggelsesrådet

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

Seniorrådets forslag ved borgmesterfrokosten om at informere Sundheds- og Ældreministeren om
Forebyggelsserådet for Ældrebefolkningen i vor kommune - Danmarks eneste sådanne - er nu realiseret gennem borgemesterens brev.
Brev fra Borgmesteren til Sundhedsministeren
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

11.4

Kommunernes Landsforening

11.4.1

Fremtidige konferencer

• Social- og Sundhedpolitisk Forum 14. / 15. maj 2020 – Aalborg Kongres & Kulturcenter
• Ældrekonference 29. september 2020 – Comwell Kolding
Ønske om deltagelse: Michael Huusom

11.5

Kurser

Ingen tilgængelige for tiden.
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Andre konferencer

Seniorrådets mødedatoer

Ansvarlig: Formanden
12.1

2020

Den kommunale udvalgsmødekalender 2020
Frivilligcenteret vil gerne lægge lokaler til seniorrådsmødet den 3. juni 2020
Michael Huusom kordinerer.
dato

13

måned

HB

lokale

Bemærkning

1.

April

Klaveret

6.

Maj

Kontrabassen

formanden er forhindret

3.

Juni

Frivilligcenteret

Peter Søndergaard

5.

August

Kontrabassen

2.

September

Kontrabassen

–

7

Oktober

Kontrabassen

4.

November

Kontrabassen

2.

December

Kontrabassen

Eventuelt

To nye publikationer :
SST Gode ældreliv og VIVE 12 scenarier for femtidens ældre.
Se referencer i appendiks på side 9

Da jeg var ung, sagde man til mig:
Det vil du se, når du bliver halvtreds.
Nu er jeg halvtreds,
og jeg har ikke set noget.
...Erik Satie1
1

Eric Alfred Leslie Satie (født 17. maj 1866 i Honfleur, død 1. juli 1925 i Paris) var en fransk komponist og pianist.

Satie fik hurtigt et ry som værende sindsyg, da han ofte talte med sig selv, og altid gik i det samme jakkesæt
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Referencer

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
Styrelsen for Patientsikkerhed
Kikkereferencer Gode ældreliv med trivsel og sundhed

Alderdom anno 2050: VIVE skitserer tolv fremtidsscenarier for det sene voksenliv
Renovering af efterkrigstidens almene bebyggelser
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