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Referat
Seniorrådets møde onsdag den 3. februar 2021 kl 13-17, via web som arrangeret af
Mie Gudmundsson og Therese Carlsen, der deltager kl. 14.00 – ca. 14.30
Hans Bækvang deltager kl. 15.00 – 16.00.
Til stede: Michael Huusom, Finn Kamper-Jørgensen, Lisbeth E. Knudsen, Anette
Lewinsky, Jørgen Simonsen, Toni Strande, Niels Søndergaard og Grethe Troensegaard.
Afbud: Jonna Farbmacher,
1.Valg af Referent-Lisbeth
2.Godkendelse af dagsordenen- godkendt
3.Godkendelse af referat- godkendt og det uploades med links om muligt

4 Besøg af Hans Bækvang
4.1 Smittestatus? Hvornår bliver gruppe 3 i Fredensborg Kommune vaccineret?
Januar hård måned med udbrud og besøgsforbud på 5 plejecentre. Skovgården
og Mergeltoften stadig ramt. Nærmer os fuld drift med genoptagelse af
rengøring i hjem. Fr. borg er nu nr 12 og var nr 2 på et tidspunkt – (160 på en
uge) højest i Nordsjælland. Data en gang om ugen hvor det nu er Kokkedal og
Nivå som ligger højest.
Vaccination er udrullet og der er arrangeret hjælp til beboere som ikke kan
komme selv. Næste gruppe er 85+ med brev snarest successivt – Moderna
vaccinen. Kommunen får liste over de borgere som er indbudt og tilbyder
transport til Hillerød hvor vaccinationerne foregår. Ca 10% takker nej.
Telefonisk borger hotline.
4.2 Der tilføres Fredensborg Kommunen nye økonomiske midler til
ældreområdet? Der er søgt midler samme med resten af Nordsjælland til mere
værdig ældrepleje med ca 1½ mill fra Sundhedsstyrelsen og der er bedt om
udsættelse. Der er talt om samarbejde på pårørende.
Er der søgt flere bloktilskuds penge til demografiregulering
4.3 Høringsfrister til budget 2022
Materialerne til aprilseminaret offentliggøres den 26. april og der er frist for
høringssvar den 31. maj. Materialerne til augustseminaret offentliggøres den
13. august og fristen for høringssvar er den 19. august kl. 12

SR ønsker gennemgang af materialet for både i april og august og datoer vil
blive meldt.
4.4 Nødsituation. Borgere fik pauseret hjemmehjælp efter
nødretsbekendtgørelse efter skøn og kontakt med borgerne.
4.5 Økonomi. Handles af mellem kasserer Niels og Hans Bækvang
4.6 Kan SR gøre noget? Godt eksempel er debatten om bustransport til
Skovgården
5.Interne og Eksterne informationer Intet
6.Valg til Seniorrådet november 2021 ved kommunen kl 14. Forslaget er at holde

kandidatopstillingsmøde, hvor kommunen er tilstede, en dag i uge 24+25.
Kandidater kan opstille fra 19.7-23.8. Afstemningen forløber fra 5.10 til 17.11.
Der er planlagt 5 annoncer fra kommunens side
A1: Hvordan man opstiller som kandidat, A2: Hvem der opstiller og hvordan
der stemmes, A3: Påmindelse om at stemme, A4: Reminder om hjælp til
valget, A5: Offentliggørelse af resultat.
Kandidater får mulighed for at præsentere opstillingsgrundlag på kommunens
hjemmeside. Valget afholdes digitalt (valgudvalg afprøver), i hjemmet hvis
man får hjemmehjælp, på plejecentre og i borgerservice/biblioteker.
Finn gør opmærksom på politiske initiativer og Michael gør opmærksom på at
der stadig bør kæmpes for fremmødevalg.
Der var god diskussion med kommunens repræsentanter og særlig vægt fra
SRs side på at få tidsplanen udskudt.
7.Aktuelle sager

Niels Søndergaard vil gerne have Seniorrådets stilling til, om der skal optages
forhandlinger med person/firma i NIVÅ om reklameindslag til f.eks. biografer,
facebook eller YouTube, for at hjælpe os med at blive mere kendt.
Formanden og Niels starter op.
8.Kommunens Budget 2022. SR ønsker at blive inddraget så hurtigt som
muligt
9. Social og sundhedsområdet
Toni har indhentet data der viser at der gives forskellige ydelser til pensionister
således at der mindst er 1400 kr til rådighed for en plejebeboer
10.Teknikgruppen
10.1 Teknikgruppen har i den sidste tid skrevet et antal læserbreve. Disse læserbreve
har medført flere e-mails fra borgere og folkevalgte. Nedennævnte er fra datoer i
Frederiksborg Amts Avis.

1. Skuffelse – Seniorrådet ønsker fremmødevalg (23. december)
2. Hvornår skal jeg vaccineres? (7. januar)
3. Skovgården har brug for et busstoppested (13. januar)
4. Seniorrådet foreslår billigere flextur til og fra Skovgården (19. januar)
5. Rengøringshjælp og test for Corona (25. januar)
Nummer 1, 3, 4, og 5 ligger på Seniorrådets hjemmeside.
10.2 Radio Humleborg interviews med Formand Teknikgruppe.
1. Interview om udbedring af kollektiv offentlig bustransport og stoppested nær
Rehabiliterings-og Plejecenter Skovgården, Humlebæk Syd. Bringes snart i
radioen.
2. Interview om Seniorrådets historie, valg og virke. Dette bringes i februar
måned 2021.
3. Interview omkring Seniorrådets ønske om fremmødevalg på valgdagen den 16.
november 2021. Vi ønsker også at 60+ gruppen kan stemme via brevstemmer.
Vi ønsker ikke digitalt valg.
Link til disse interviews ligger på Seniorrådets hjemmeside.
11. Boligruppen. Intet nyt
12.Kulturgruppen Intet nyt
13.IT- og Kommunikationsgruppen. Intet nyt
14.Seniorrådets økonomi
Niels tager hånd om app til Frederiksborg Amts Avis. Ca 110.000 på konto. Opfordring
til at indberette møder umiddelbart efter mødet med henblik på diaæt og de
personlige 3000 til dækning af kontorhold, gaver etc vil blive udbetalt slut februar
15.Konferencer, kurser og møder
KL seminar med deltagere var med forskelligt udbytte
Nordgruppen Intet nyt
Forebyggelsesrådet- Finn orienterede om faldforebyggelse
16.Danske Ældreråd
16.1 Der er valg til bestyrelsen for Danske Ældreråd i første kvartal 2021.

Finn og Jørgen er valgt som delegerede til møde. Og de stemmer.
17.Seniorrådets mødedatoer. Intet nyt
18.Eventuelt
Michael nævnte et forslag fra ÆS, om at SR og ÆS sammen afholdt et
vælgermødemøde op til byrådsvalget 2021 ligesom i 2017.
Efter en drøftelse var der enighed om, at SR skal holde et vælgermøde med alle de
politiske partier, men der holdt enigheden også op. Nogle medlemmer vil holde det
sammen med ÆS, andre alene, og atter andre, sammen med en eller flere seniorforeninger.
Forslag om at SR holder et vælgermøde op til byrådsvalget skal på dagsordenen på
den 3/3.
Pensionistskovturen bliver til noget og foreløbige datoer er 25.8 og 2.9.
Affaldssortering kommer i gang snarest med spande til alle villaejere.

