Kom til
borgermøde

•

Ældrepolitik

•

Ældreudvalget inviterer til borgermøde

•

Hørsholm Kommune skal være en god
kommune at bo i – hele livet.

•

Derfor har kommunalbestyrelsen besluttet at
nedsætte et Ældreudvalg med borgere og
politikere, der skal komme med oplæg til en
helt ny ældrepolitik – Hørsholm hele livet.

Hvordan ønsker du, det gode ældreliv
skal være i Hørsholm?
Hvad drømmer du om ift. mulighederne
for kultur, trafik, idræt, handel og
boformer?
Hvad er dine forventninger til
kommunens ældrepleje?
Hvordan kan kommunen medvirke til at
skabe de bedste rammer for en tryg og
aktiv ældretilværelse?

Startskuddet sker mandag d. 19. november,
hvor Ældreudvalget inviterer til borgermøde i
Kulturhus Trommen, hvor alle er hjertelig
velkommen.
Program for borgermøde d. 19. november
kl. 17.30-21.00

Ældreudvalget inviterer borgere – unge som
ældre – til aktivt og direkte at formulere den
nye ældrepolitik. Vi vil gerne i dialog med dig
om dine drømme – tag med en tur i
helikopteren:

•
•
•

Fællesspisning
Velkomst og musik
Journalist Lone Kühlmann og Lars Iversen
fra Ældreudvalget lægger op til debat
Anne Dencker Bædkel fra Institut for
Fremtidsforskning tager os med på en
drømmerejse og giver tankevækkende
bud på fremtidens ældreliv

•

God tid til spørgsmål og debat.

Sted: Kulturhus Trommen
Dato: 19/11 2018
Tidspunkt: 17.30-21.00

Meld dig til senes 14. november via email på
borgermoede@horsholm.dk.
Hvorfor en ældrepolitik?
Borgere i Hørsholm er blandt de ældste i
landet. Pr. 1. januar 2018 udgjorde andelen
af +80-årige 7,5 % af befolkningen i Hørsholm
og ligger dermed den 5. højeste i landet.
Befolkningsprognosen viser, at andelen vil
vokse i de kommende år.
Læs mere om Ældreudvalget på
www.horsholm.dk/politik/aeldreudvalg. Vi
afholder endnu et borgermøde i marts 2019.

Repræsentanter fra Kommunalbestyrelsen:
Formand
Thorkild Gruelund (C)
Glen Madsen (O)
Maj Allin Thorup (C)
Ældreudvalget består af 16 medlemmer,
fordelt mellem borgere, politikere og
repræsentanter fra interesseorganisationer.

Svend Erik Christiansen (A)
Fritz Reuther (V)

Eksterne medlemmer af ældreudvalget:
Villy Nordby Kjeldsen (Ældresagen)
Kirsten G. Holmehøj (Ældresagen)

Finn Rolf Jacobsen (Hørsholm Seniorråd)
Lisbet Schmølker (Hørsholm Seniorråd)

Lars Bjørck Olsen (Frivilligcenter og Selvhjælp
Hørsholm)

Rita Nielsen (Hørsholm Almene Boligselskab)

Center for Sundhed og
Omsorg
Ådalsparkvej 2
2970 Hørsholm
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Jørgen Posborg (Bruger/pårørenderåd,
Plejecenter Sophielund)

Henrik Pontoppidan (Hørsholm
Seniorrådgivning)

Lars Iversen (Borger)

Eva Juul (Borger)

Janne Rømsing (Borger)

