1.udkast.5.5.2021
Referat

Seniorrådets møde onsdag den 5.maj 2021 kl 13-17, se invitation fra Niels fra 3.5
Hans Bækvang deltager kl. 15-16 med gennemgang af budgetmaterialet
Til stede: Michael Huusom, Finn Kamper-Jørgensen, Lisbeth E. Knudsen, Anette Lewinsky,
Jørgen Simonsen, Toni Strande, Niels Søndergaard og Grethe Troensegaard.
Afbud: Jonna Farbmacher
Valg af Referent- Lisbeth
1. Godkendelse af dagsordenen- godkendt
2. Godkendelse af referat af forrige møde 7.4 godkendt
3. Besøg af Hans Bækvang – Covid ser bedre ud i kommunen med fald i incidensen men
det kan ændres så derfor er i alt 30 Corona guider (frivillige) nu uddannet. Testcentrene
er typisk sportshaller som nu står til oplukning og de lukkes når anden lokalitet er
fundet. I Humlebæk hallen oprettes PCR test center, i NIVÅ centeret også PCR test
mens kviktest i Kokkedal flyttes til lokalitet i tidligere Coloplastlokaler ved rådhuset.
Selvtræning åbnes 4 steder for aftener og weekend og der kræves instruktion inden
brug. Pensionist udflugt på Øresund i starten af september med handicap kun én af
dagene.
4. Interne og Eksterne informationer
4.1 Videooptagelse Link til de to første optagelser kommer med i næste nr af
Nyhedsbrev for 60+ og om muligt den tredje hvis den bliver færdigoptaget i morgen.
4.2 Orientering om forslag til samarbejdsaftale mellem reklamebureauet JS Danmark
og Seniorrådet angående udarbejdelse af brochure om Seniorrådet. Indholdet angår
hvad Seniorrådet er og står for og Anette udsender forslag til indholdsfortegnelse. Der
skal indgå fælles indlæg som alle bakker op om og ikke valgoplæg. Grethe kommer
med forslag til annoncører, som dækker området. Anette og Jonna bringer videre. Der
er enighed om at tiltræde aftalen og Anette og Jonna kan underskrive.
5. Valg til Seniorrådet november 2021 – intet nyt siden sidst
6. Aktuelle sager – Nyhedsbrev 60+ næste udgave indeholder oplysninger om bl.a.
pensionistudflugt, tilgængelighed til lokaler efter oplukning, borgerservice og vores
videoer.
7. Kommunens Budget 2022- Grethe har udsendt oplæg til diskussion med Hans Bækvang
som SR gennemgik inden mødet. Sund aldring er beskrevet i pjece med interesse for
alle feks ved en diskussion på et kommende møde.
Den generelle udmelding er at der er mange penge i kassen men de er brugt så der er
udfordringer på sigt. Målet er en kassebeholdning på 100 mill kr og det er kun gyldigt
til 2023. Byrådet har udstukket nogle retningslinier som vil blive fulgt. Der vil blive
udarbejdet et råderumskatalog, hvor der er forslag til besparelser. Overholdelsen af
servicerammen skal ske hvilket binder meget. Ligesom driftsreserven er væsentlig at
holde fast i. Anlægsmidler til friplejehjem i Nivå er diskuteret til 2023. Ingen bus til
Skovgården. Akutpladserne på Skovgården er i brug og der er mulighed for udvidelser.
Broengen var påtænkt opsagt men institutionspladser er mangelvare i Kokkedal. Hjælp
til affaldsbortskaffelse er del af hjemmehjælp og der appelleres til nabohjælp.
Dagcenteret skal søges opretholdt. Elcykler er ikke planlagt udvidet men måske i
sammenhæng med besparelser på biler som søges udskiftet til elbiler. Raske ægtefæller
kan flytte med og kan være medudgift, der ikke er budgetteret og det søges løst

internt. Plejeopgaver skal varetages af uddannet personale men frivillige er velkomne til
aktiviteter derudover. Nærhedsfinanciering fører til tidligere udskrivning og dermed
stigende akut belastning for kommunen. Næste gang der er mulighed for at give input
er i forbindelse med næste budgetseminar.
8. Social-og Sundhedsgruppen- intet nyt siden sidste møde
9. Teknikgruppen- bedre vedligehold af veje og stier efterlyses
10. Boliggruppen-invitation til dialogmøde med Fredensborg Kommune om oversigt over
arealer som er egnede til senioregnede boliger og/eller seniorbofællesskaber.
Kommunen afholder møde om senioregnede boliger og seniorbofællesskaber den 17.
maj hvor boliggruppen deltager med op til 4, hvor Jørgen koordinerer.
11. Kulturgruppen- bedre vedligehold af veje og stier støttes også herfra tillige med bænke
og toiletter.
12. IT- og Kommunikationsgruppe- intet nyt
13. Seniorrådets økonomi – Niels beder os tjekke om vi har indberettet og ikke fået midler?
Udlæg ved møder uden for rådhuset har tidligere været sat til 35 kr per deltager og det
kan indberettes. Fremover indstilles det til 50 kr per deltager idet Niels lige skal
undersøge.
14. Konferencer, kurser og møder
15. Nordgruppen indkaldes efter sommerferien
16. Forebyggelsesrådet. Finn har haft foretræde for to udvalg om handlingsplan for
faldforebyggelse og der sendes en pressemeddelelse ud.
17. Danske Ældreråd – Repræsentantskabsmøde 16.6: Deltagelse fysisk af Jørgen og Toni
skal afklares, Deltagelse kræver Corona pas, Valg af formand, Arbejdet med
vedtægtsændringer, Andet. Formanden anmodes om password så alle kan få indblik i
materialer fra organisationen
18. Seniorrådets mødedatoer
2. juni SR møde eftermiddag med møde med borgmesteren om seniorboliger
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
19. Eventuelt

