
Formandsmeddelelse nr. 9 september 2018. 

1. Formanden har den  15.08.2018 overværet kommunalbestyrelsesmødet. 

2. Formanden har den 16.08.2018 deltaget i møde i Regionsældrerådet.  

Referat er fremsendt til ældrerådets medlemmer. 

3. Der har den 03.09.2018 været afholdt ekstraordinært ældrerådsmøde. 

Referat er fremsendt til Ældrerådets medlemmer. 

4. Formanden har den 04.09.2018 deltaget i Elmelundens brugerrådsmøde. 

5. Formanden har den 05.09.2018 deltaget i Rosenvængets brugerrådsmøde. 

6. Formanden har udarbejdet en opfordring til Brugerrådene om at gøre en indsats for at 

skaffe frivillige til Mødrehjælpen aktiviteter. 

7. Formanden modtager vedvarende henvendelser om at der er for langt et tidsinterval 

imellem rengøring hos de ældre. Man ønsker rengøring mindst hver anden uge. 

8. Formanden har modtaget henvendelser, om det har sin rigtighed, at der er disponeret over 

lokaliteterne på Elisabethcentret, når Sundhedscentret nedlægges og flyttes til Sportsbyen. 

Rygterne tilsiger, at Ældrerådet ikke indtænkt i denne disponering. 

9. Formanden har modtaget en henvendelse fra Astrid Kragh, Ældrepolitisk ordfører for S, der 

er interesseret i at besøge Holbæk  den 05.11.2018 for at se  Holbæk Kommunes plejehjem 

og opleve hjemmeplejen samtidig med, at hun gerne ønsker en dialog med Borgmester og 

Ældreråd. 

10. Formenden har modtaget henvendelse om, hvornår det kan forventes, at byggeri af nyt 

plejecenter finder sted, og at der påbegyndes byggeri af ældreegnede seniorboliger. 

11. Formanden har modtaget ansøgninger om tilskud fra puljemidlerne.  

De fremsendte ansøgninger indgår i behandling af puljemidler på Ældrerådets møde den 

19.09.2018. 

12. Formanden har modtaget et materiale, der skal danne baggrund for dialogen om 

brugerrådenes fremtid den 25.09.2018 i Kantinen, Kanalstræde, Holbæk. 

 Materialet er videresendt til Ældrerådets medlemmer. 

13. Formanden har modtaget flere henvendelse omkring Værdighedsmilliarden, der ikke kan 

findes på Holbæk Kommunes hjemmeside. 

Samtidig spørges ind til, om Ældrerådet har medvirket ved fordeling af midler. 

14. Formanden har videresendt diverse materialer fra Danske Ældreråd, herunder referater og 

nyhedsbrev. 

 

Steen-Kristian Eriksen  

18.09.2018  

 

 


