Forebyggelsesrådet
Onsdag d. 17. juni kl. 13-16
Lilletrommen 2. sal, Fredensborg Rådhus

Deltagere:
Finn Kamper-Jørgensen (formand)(Seniorrådet)
Helle Lassen (Seniorrådet)
Lis Kofoed (Danske Handicaporganisationer)
Henrik Nielsen (Ældresagen)
Jørgen Simonsen (Ældresagen)
Trine Zørn (Humlebæk Dagcenter) (afbud pga. ferie)
Hans Bækvang (Ældre og Handicap)
Susanne Samuelsen (Ældre og Handicap)
Marianne Ingeholm Larsen (Kultur, Idræt og Sundhed)

Referent:
Rikke Rolf (Kultur, Idræt og Sundhed)

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt, men med tilføjelse af nyt punkt vedrørende budget efter
pkt. 2.
2. Godkendelse af referat fra møde 22. april 2015
Godkendt.
3. Budget for Forebyggelsesrådet
Budgettet for forbrug af midler i Forebyggelsesrådet i 2014 og frem til dags
dato fremlagt (se vedlagte bilag). Forebyggelsesrådet råder selv over 50.000
kr. til honorar af oplægsholdere, forplejning, kørsels- og diætpenge mv. Der
træffes beslutning om, at formand og sekretariat kan råde over budgettet uden
at der først skal indhentes accept hos rådsmedlemmerne.
4. Handlingsplan for fysisk aktivitet.
Handlingsplanen blev gennemgået punkt for punkt. Finn og Rikke udarbejder
et færdigt notat med resume og baggrundviden til fremlæggelse for byrådet
med Forebyggelsesrådets anbefalinger til fremme af fysisk aktivitet i
ældrebefolkningen. Notatet fremsendes, når det er færdigt.
Rikke undersøger hos webmasteren, hvilke muligheder der er for at lægge en
samlet oversigt over foreninger, herunder patientforeninger, således at
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relevante informationer om tilbud inden for kommunens grænser samles ét
sted. Der udarbejdes et kort notat, som fremsendes til rådsmedlemmerne
inden næste møde.
5. Mental Sundhed
Det blev besluttet, at undersøge muligheden for at lave et arrangement i
august/september måned i samarbejde med Ældre Sagen med oplæg af fx
Henning Kirk og med invitation af handicapråd og de frivillige, der arbejder
med ensomme ældre i regi af Ældre Sagen. Jørgen, Henrik, Finn og Rikke
arbejder videre planlægning af arrangementet.
6. Planlægningsovervejelser vedr. de to efterårsmøder:
Planlægning af opstart i forbindelse med de valgte temaer: Mad og måltider
samt Ulighed i sundhed overlades til formand og sekretariat.
7. Eventuelt
Intet.
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