
 

Nordsjælland 
 

Referat fra mødet 05.08.2022 
 
 
Deltagere: Peter Kay, Finn Runge-Hansen, Ina Hjortholm, Svend Blankholm, 
Lissi Gyldendal og Keld Hougaard. 
Afbud: Marianne Røgen, Britta Brylov og Tage Arentoft 
 

Dagsorden: 
 
1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden blev godkendt. 
 
2. Orientering fra formanden 
Der er nu politisk indgået aftale om frisætning af ældreområdet, som en del af en 
kommende ældrelov. Jeg har offentligt udtalt at det er en lappeløsning, da det kun 
indeholder frihedsgrader på serviceloven. Først senere vil sygehusloven komme med. 
 
Der er også indgået en aftale om sundhedsreform. Når reformen bliver vedtaget skal den 
implementeres i kommunerne og her får især senior og ældreråd en stor opgave. I tidligere 
referat fremgår det at vi skulle have møde med senior/ældreråd her i dag. Af tidsmæssige 
årsager har jeg måtte flytte aktiviteten til den 31.08, hvor de nævnte politiske oplæg 
indgår. 
 
Jeg har indgået aftale med 3F Frederiksborg om anvendelse af lokaler for resten af 2022 og 
i den forbindelse har jeg tilrettet aktivitetslisten. Vi skal drøfte en honorering heraf. 
Samtidig har jeg indgået en aftale om at vi den 23. august afholder en fællesaktivitet med 
3F der indeholder historien om Hækkerupperne. 
 
For at få etableret en forening af Faglige Seniorer i Hillerød indkaldes der til infomøde den 
9. september. Til behandling af vores kommende stragtegi afholdes der seminar den 30. 
september 2022. Vi skal drøfte deltagere. 
 

Bestyrelsen havde en god debat om de politiske emner. Der var især i 
forhold til plejen en opfattelse af, at man brugte tid på at dokumenterer det 
man havde gjort i stedet for at noterer hvad man ikke havde nået. Der var 
en større drøftelse af, hvordan der skaffes flere hænder i ældreplejen. Vi skal 
se på mere forebyggelse og der skal gøres mere for at sikre de ældre boliger, 
så faldulykker undgås. Her skal kommunerne øge indsatsen ved den 
forebyggende samtale når den ældre fylder 75 år. 
 
Der var enighed om at betale 5.000,00 om året til 3F for brug af lokalerne. 



 
Der var enighed om at der skulle inviteres ilsjæle fra alle dele af 
organisationen til drøftelse af strategiplanen. 
 
 
3. Aktiviteter 
 

Peter Kay redegjorde for at alle aktiviteter nu var sat ind  på aktivitetsiden i 
www.fagligsenior.dk  
Der var enighed om at bestyrelsen automatisk var tilmeldt de enkelte 
aktiviteter således at det handlede om at melde fra, hvis man var forhindret. 
 
a. 23.08.2022 Temamøde: Familien Hækkerup  09.00 – 13.00  
 
b. 31.08.2022 Temamøde: Møde med Senior og Ældreråd i Nordsjælland 10.00 – 12.00 
 
c. 09.09.2022 Infomøde: Faglige Seniorer Hillerød 
 
d. 23.09.2022 Temamøde: Møde om ældrepleje i fremtiden 10.00 – 13.00 
  
e. 30.09.2022 Seminar: Seminar om fremtiden for sektion Nordsjælland med ny strategi. 
 
f. 14.10.2022 Bestyrelsesmøde 10.00 – 12.00 (lokale 3) 
 
g. 11.11.2022 Bestyrelsesmøde 10.00 – 12.00 (lokale 3) 
 

Bestyrelsen vil i forbindelse med mødeplanlægningen for 2023 drøfte om 
bestyrelsesmøder og aktiviteter kan ligge på forskudte dage i stedet for 
fredagen. 
 
 
4. Nyt fra kommunegrupperne/ foreninger og kommunesamarbejde. 
Helsingør, Gribskov,Egedal, Frederikssund, Hillerød 
 

Gribskov har temamøde om demens med Nis Peter Nissen den 12. september 
og de planlægger infomøde. Frederikssund har møde om nærsygehus den 
29. august 2022. Der er infomøde om opstart i Hillerød den 9.09.2022 
 
5. Økonomi 2022. 
Status forelægges. 
Peter Kay redegjorde for status på sektionens konto i AL. 
 
7. Eventuelt. 

Næste bestyrelsesmøde 14.10.2022 
 
Referat Peter Kay 

http://www.fagligsenior.dk/

