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Center for Sundhed og Omsorg 

Seniorrådet 

 

Referat for møde i Seniorrådet fredag den 14. januar 2022, kl. 10.00-13.00 

 

Sted: Rådhuset, Stengade 72, til gården 

 

Deltagere: Doris Dahl Hansen, Jens Kirkegaard, Jens-Ole Andersen, Jette Lützhøft, Jørgen Busch, 

Merete Haugaard, Mona Westermann, Pernille Hermann og Vibeke Engelsborg 

 

Afbud:  

 

Fraværende:  

 

Referent: Mona Westermann 

 

Gæster: 

 

 

0. Godkendelse af dagsorden Godkendt 

1. Høringer  

 

Bemærk, at dagsorden til Omsorgs- og Sund-

hedsudvalget først bliver publiceret den 11. ja-

nuar 2022 (tidspunkt ubekendt). 

Se dagsordner fra de politiske fagudvalg her 

Seniorrådet skal beslutte hvilke sager rådet 

ønsker at afgive høringssvar på og fremsende 

høringssvar senest tirsdag 18. januar 

2022, kl. 08.00 til lni55@helsingor.dk 

 

Omsorgs- og Sundhedsudvalgets dagsorden 

publiceres generelt 1 uge før udvalgets møde 

– altså i de fleste tilfælde tirsdag ugen før ud-

valgets møde. Tidspunkt for publicering er 

ubekendt.  

  

Med forslag til mødeplan betyder det, at rådet 

har 5 dage til at læse dagsordenen og gøre sig 

nogle tanker om hvilke sager rådet skal mene 

noget om. Senest tirsdag kl. 08.00 skal der 

fremsendes høringssvar fra rådet, så hørings-

svaret kan nå Omsorgs- og Sundhedsudval-

gets møde samme dag kl. 18.30. 

 

Bemærk, at der kun kan afgives høringssvar 

på beslutningssager og ikke på orienteringssa-

ger. 

Høringssvar – Drøftet. Der er ingen hø-

ringssvar fra Seniorrådet 

2. Bestilling/indkøb af pc/Ipads til Seniorrå-

dets medlemmer 

v/Mona 

Formanden Jens-Ole kontakter Helsingør 

Kommunes IT-afdeling for at undersøge mu-

ligheden for køb af IT-udstyr til Seniorrådets 

medlemmer igennem Helsingør Kommunes 

indkøbsaftale 

https://www.helsingor.dk/politik/dagsordener-og-referater/
mailto:lni55@helsingor.dk
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3. Orientering fra Seniorrådsmedlemmerne, 

herunder fra arbejdsgrupper m.v. 

 

Det tidligere Seniorråd havde fordelt udvalg og 

råd mellem sig. Opgaven var her, at man ori-

enterede sig i dagsordenen for udvalget/rådet. 

 

Det enkelte medlem var ansvarlig for at orien-

tere de resterende medlemmer i forhold til sa-

ger og aktiviteter i udvalgene/rådene. 

 

Der er følgende udvalg/råd, som evt. skal for-

deles:  

 

 Økonomi- og Erhvervsudvalget  

 Omsorgs- og Sundhedsudvalget  

 Social- og Beskæftigelsesudvalget 

 Børne- og Uddannelsesudvalget  

 Idræts- og Fritidsudvalget  

 By-, Plan- og Trafikudvalget 

 Kultur- og Turismeudvalget  

 Klima- og Bæredygtighedsudvalget 

 Nordgruppen  

 Regionsældrerådet  

 Tilgængelighedsrådet  

 Danske Ældreråd  

 

 

Fordeling af udvalg: 

 Økonomi- og Erhvervsudvalget, formand 

Benedikte Kiær C, ALLE 

 

 Omsorgs- og Sundhedsudvalget 

formand Marlene Harpsøe O, ALLE 

 

 Social- og Beskæftigelsesudvalget 

formand Thomas Horn A, Vibeke  

 

 Børne- og Uddannelsesudvalget  

formand Claus Birkelyng C ,Jette 

 

 Idræts- og Fritidsudvalget  

formand Claus Christoffersen A Jørgen 

og Merete 

 

 By-, Plan- og Trafikudvalget 

formand Janus Kyhl C, Pernille og Jør-

gen 

 

 Kultur- og Turismeudvalget  

formand Michael Mathiesen C, Jens og 

Merete 

 

 Klima- og Bæredygtighedsudvalget 

formand Mette Lene Jensen V, Jørgen 

 

 Nordgruppen, Pernille, Vibeke og Jør-

gen 

 

 Regionsældrerådet, formand Jørn Getter-

mann, Jens-Ole og Pernille 

 

 Tilgængelighedsrådet 

formand Carina Botoft, Center for By, 

Plan og Trafikudvalgtet Mona og Doris 

 

Danske Ældreråd, formand Inger Møller Nil-

sen, Jens-Ole, Pernille og Merete 

4. Punkter til fællesmøder med Omsorgs- og 

Sundhedsudvalget tirsdag den 5. april 

2022.  

Punkter fra Seniorrådets medlemmer frem-

sendes til formanden Jens-Ole 

*Status Nødberedskabet 

*Toiletforhold  

*Status busplaner 

5. Punkter til fællesmøder med formand og 

næstformand i Omsorgs- og Sundhedsud-

valget samt centerchef for Center for 

Sundhed og Omsorg (dato ubekendt pt) 

2022 

*Procedure for refusion af udlæg af behand-

ling 

*Situationen vedr Hamlet og Madhuset 

 

 

6. Økonomi 

v/kasseren 

 

Merete kontakter Knud Rosted som var kas-

ser i det foregående Seniorråd 

7. Meddelelser 

 

Formanden Jens-Ole kontakter Marlene 

Harpsøe vedr. problemer med sekretærbi-

stand ved Seniorrådets møder. 
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8. Evt.  

9. Punkter til kommende møder Punkter som ønskes på dagsordenen frem-

sendes til formanden Jens-Ole 

 

Mødet slut:13.00  
 


